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ΤΙΡΗΙΘΈΝΕΙΑ ΑΤ ΑΥΠΙ5 

ΒΗΒΒΌΒ ΒΕΟΙΒΑ 

ΤΗΕ ΑΘ ΘΗΤΕΒΒ ΟΕ ΤΒΟΥ 

ΗΕΙΕΝ 

ΠΟΝΌΟΝ : ΜΨΙΜΠΙΑΜ ΗΕΙΝΕΜΑΝΝ 

Νεν ΥΟΘΕΚ - ας. ΡΡΌΤΝΑΜ᾽ 5. 5Ο0ΝΘ 
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Ῥγίρεαῖ ἦρι Ογεαί Βγίϊαί». 



ΟΟΝΤΕΝΊΘ 

ΤΙΡΗΙΘΈΝΕΙΑ ΑΤ ΑΥἿἹΒ. . . .. τ τ ον. ἢ 1 

ἘΒΕΠΡΗ ΠΟ τ ΡΥ ΟΣ ΣΉ νι ΠῚ ΡΟΝ 

ἘΠΕΟΡ  έέρόρρό. σ μίω, ΚΣ 9 

ΘΕ ΤΥ ΠΟ ἘΠΠΈΒΣ ΘῈ ΘΕΟΥ͂ ιν τ ἐὰν τ ΑΔ -  ν,..35] 

ΕΝ ΤΕΥ ὙΠ τς ΙΝ ἐξ ὦν ἜΝ ον 40} 
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ΙΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 

ΤῊΕ ΠΠε οὗ Ἐπσρ᾽ 65 οοἰποῖάδς νυ ἢ {Π6 ταοϑῦ βἔγεπ- 

ὉΟτ5 Δ Πα πχοβῦ ἐὙΠ τ ρῃδηΐ ρευϊοα οἵ Αὐμϑηΐδη ἰβίουνυ, 

βίγε πο 5. ΔΠ4 ὑὐππ ρΠαπὲ ποῦ οπ]ν πη δοίϊοῃ, θυ ἴῃ 

πουρηῦ, ἃ ρϑυῦϊοα οἵ ἄαγίπο δηξευρυῖβα, 4|Κὸ ἴῃ 

τηλξοθυϊα] οοπαμαδδὲ ἃπα ἀενεϊορπιεπῖ, «πᾶ ἰηῃ αγῦ, 

Ροεῖγν, Δη4] ΡΒ] ΟΒΟρΡΗΪς βρεουϊαύίοη. Ηδ νγὰβ θΟΥ ἴῃ 

480 Β.6., {πὸ γεᾶὰὺ οἵ ΤΠΘΥΟΡυ ]Δ6 ἃπΠα ϑ8]δηγῖ5. 

ΑΥΠΕη5. νὰβ αὖ ἔῃε Πεῖρῃῦ οὗ ΠδῚ ο͵Ἱοῦν ἃπ6 ΡΟΨΕΥ, 

Δ Πα ννᾶβ γϑαὺ ὈΥ γεδὺ ὈΘΟΟΤΉΪΠ σ᾽ ΤΟΥ Ὲ 4Π6 τηογ6 ἐπ 6 

Οἷέν Βεδυν αι], νἤθ Πῖβ σϑηΐαβ νὰ ἴῃ 15. ἢγϑυ ἤθβἢ 

οἵ ογδεαϊίοθυ. Ης δᾶ βδϑὴ υνυϊτίησ ῸΓ τοτὲ ἔῃδη 

ἕοτῖν γϑᾶῖβ Ὀεΐογε ῃῸὸ ἐϊασεαν οὗ ἔπε 510] 18 ῃ 

Ἐχρεάιϊθίοη ννὰς οπδοίεα ; απηᾶ, ζείϊα ορρογίπγιξαίο 

ηιοτίῖδ, ἢ ννᾶβ βραῦδα ἔπε Κπον]εᾶσα οὐ ὕΠπ6 5ῃδιηείι] 

5646] οὔ Αὐρίπιιβαθ, ἔπε τη βου 0] 6 ἀἰβαβδίευ οἵ 

Αεροβροΐδμηϊ, ἔς Ἰαϑὺ 1 πσουησ ἄρον οὗ ἔτη 5η6α 

Αἴμεηβ. Ηε ἀϊεα τηογε ἔμπᾶπ ἃ γεϑᾶὺ Ὀεΐογε {πεβα 

οδΙδυηἱτ165 Ὀ6ξε]]. 

ΝΠ 



ΙΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ 

Ηἰβ ἔἈΈ μου νγὰθ παιηθα Μηθβατοῃϊθβ, 5 τηοῖμοῦ 

ΚΙεῖο. ΤΠεν τασβῦ μάνα ὕθεη νυ εδ! τῆν, ἔου ὑπ εὶγ 50 

Ροβϑθϑβεα ποῦ ομἷν σοηβί θυ Ὁ]6. ριορουίν (Π6 Πα αὖ 

Ιεαϑσῦ οποα ἰο ἄίβομασρε ἃ “Πἰανρν,  8η4 ννᾶβ 

“ς ῬγΌΧΘη5,᾿ ΟΥ Θοη58], ἔον Μαρπδβία, Θοϑον ἀύϊ65 

Ροΐ}), θαὺ α18ο, ψ]αῦ ννὰβ Ἔβρθοίδ!ν γάτα ἔὑπθη, ἃ 

νΆ] 4016 ΠΙΡγᾶσυ. Ηἰ5. ἔΆγαΠΥ τασδῦ πᾶν θθθῃ ψΕ}}- 

θοτῃ, ἴον ἰὉ 5 οὴ γεοονα ὑπᾶῦ Πα ἴοοῖκ ρᾶγῦ 85 ἃ Ὀου ἴπ 

οογξαΐη ἔεϑυϊναϊβ οὔ ΑΡρο]]ο, ἔου. νοῦ ΔπΥ οπε οὗ 

τηθδη διγ ἢ νου] πᾶνε θ6 απ ᾿π6]19 1016. 

Ης ἃρρβαεα ἴῃ με αἀτγαγηαίϊο αὐαπα αὖ ἃ ὑϊπ|α 

θη Ὁ νγὰβ ὑπτοηρϑα ψ ἢ οσοπηρούϊζοΥβ, ἀπ γι δπ [ἢ 

τηισὺ πᾶνε θθθη τηοϑὺ αἰ ΠΠουΪΌ [ῸΓ ἃ ποὺ ΨΥ ΟῚ ἴο 

δοῆϊενθ ἃ ροβίθοπ. Ἀθβοῆν]ιβ Παᾶ Ἰα8ὺ 4164, αἴγεν 

Βείηρ Ὀοΐοτα πε ρα] ῖς ἔου 4 γϑδῦβ: ΘΟΡΠΟΟΙ65 μὰ 

θδ6θη ἔοι ἔβη γϑᾶῦβ ἰπ πε ἔτοπῦ γᾶπῖκ, ἃπα νγὰβ ἴο 

νυυῖδα ἔου ΠΓΟΥ γεαῖβ Ἰοπρου, ἡν Π116 ὕπαυα ὑνεγα οὔ ῖβ, 

ἔουρούξεῃ πον, θαῦ σοοα Θ που ΡῊ ἴο ψνγαϑῦ ὑΠπ6 νἱοΐοτν 

ἔγοτα ὑμπεβϑε αὖ ΠΑ] ὑπὸ ἀηππὰὶ αἀγαπηδῦϊο σοταρου]ου5 

αὖ Ἰεαϑὺ. Μοῦβονον, πε ποὺνν ροεῦ νγὰβ ποῦ οοπίεπὺ 

ἴο δοῃϊθνα βχοθιθποα Δ]οπρ ἐπα ᾿ἴπ68 ἰαϊα ἄοννα ὈγῪ 

ἮΪ5. ΡΥ αάθοαββοῦβ ἃΠ4 αἰγοαᾶν τηᾶυ]οα ψ ἢ πα βὕδτρ 

οἵ ΡΠ] ἀρρῖοναὶ. Ηἰβ5 σϑηΐιβ νγὰβ οὐἹρίηδὶ, απ με 

1 ῬΟΥΠΔΡ5 ὕ8 Θχρθῆϑθ, ουὐἠ ρᾶιῦύτθχρϑθῃβθ, οὗ δαυἱρρίηρ 8 
Ὑγ δ Γ- 5} 10. 
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ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ 

Ο]]οννεα τὲ ἔδαυ!θβϑὶν, ἀπα 50 θδοάτηθ ἃ ἱππονδῖου ἴῃ 

ἢΐς Βαπα]ῖηρ οὔ ὑπὸ το] σίοιιβ πα εἰ ῖοαὶ ΡγΟὈ] τὴς 

ΡτΓεβοηΐθα ὃν ἐπε οἰα Ἰεσϑπαᾶς, ἱπ {Πα Ἰἰζογανν βεϊϊπησ 

Π6 σᾶνε ἰο {π6β6, ἀηα δνὲπ ἴπ {πα ἐθομπίοα! ἴθ 5. οὗ 

βέασε-ρυοβεπίαϊίοη. ἂθ οὐἹρίπα! ν τπακοβ σοπαϊιαδϑὶ 

οὔ {πε οἴδοῖα! Ἰπᾶσες οἵ ᾿ἰζογαΐαγα ᾿αϑῦ, ἃπα ἃ5. ἢϊ5 

ΜΌΥΚ γὰπ οοπηΐον ἰο ἃ Ποβὺ οὗ ργεϊααίοαβ, ποπϑϑῦ πα 

οἰμουνῖβε, ἴὉ ἰς Παγαϊν βυγρυϊδίηρ ἐπαῦ ἢϊβ Ὀ]ανβ 

σαϊπεα {πε ἢνβϑὺ ρυῖσε ομἱν ἔνα {ἰπη65 ἴῃ ἢν γθδγ5. 

Βυΐ {πῸ πα 6 Υ οὐ ὑπ 56. Οἤοἶα] γθοορυ 05 15. ΠΟ 

ἱπᾶάθχ οὗ Ηϊβ γθὰ] ρορυ]αγῖον, οἵ Πὶβ Βο]α οχ ἐπε ᾿ιεαγίϑ, 

ποῦ οἡἱν οὗ Ὠΐβ οοππίγντηθι, θιι οἵ 411 ψηο 5ροκε ἢϊ5 

ταοϊμου-οηρστιιθ. [ 15 το ἢοὺν ΟΠ. ὕννο οοοδβίοηβ ἐμ 6 

Ὀἰξξεγεϑὺ θποιηΐθβ οἵ Αὐπθηβ 50 ἔν ψἱϑάθα ἕο ἢϊ5 

5Ρ611, ἐμαὲ ἔου. 15 βαῖκα ἔπδν βραγεα ἴο ἢϊβ οοπαπδγδα 

οοπηΐγγταθη, ἕο οαρτατεα ΑἴΠθπ5, [Π6 Ἰαϑὺ Πουτοῦβ οὗ 

Ὑγᾶγ, ὑπΠ6 Ἰαϑὺ παυμηϊ]ϊαΐίοιι οὔ ἐπε νδηαιϑηθα. Αἴξεν 

ἀφαῖΐῃ ἢ Ὀεοᾶτηθ, ἃπα τϑιηδ 64, 80 Ἰοηρ ἃ5 ατεεκ 

νγὰ5 ἃ ᾿ἰνίπρ ἰαησιᾶσα, ἔΠ6 τηοϑὺῦ ροριΐϊαν ἀπα με 

τηοϑὺ ἱπῆπεπεϊαὶ οἵ ὑπὸ ἴῃγεα σγεδαὺ τηδβίευβ οἵ ἐπε 

ἄταιια. Ηἰ5 πἰπαίεεπεμ-οθηΐαγν δοὶῖρθα μὰ5. Ὀξεὴ 

ΓΟ] ον εα ὈῪ ἃ τεδοίίοη ἴῃ ν Ποἢ ἢδ 15 γεοορσηϊδοα ἃ5 

1 «(Ἠβ τγᾶβ Ὀαϊ θα ᾿ποθϑβδηςν ὈΓΚ 8 ΓαΌΡ]6 οὗ Θομηϊο τυΥ ῦ6 8, 
ΔΠΑ͂ οὗ σουτβθ ὈῪ {π6 στγθαῦ ῥ8οὸῖκ οὗ Π6 ογὐπμοάοχ δπὰ ὑμ8 
να ]σατ. ᾿΄-- ΕΒ ΑΥ. 
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ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

Ργεβεηδίηρ οὴς οὗ ὑπ6 τηοβϑὺ ἰηἰθυβδυηρ βῦμα 65 ἴῃ 81} 

᾿ιτογαΐαγ. 

Ιῃ ἢἷβ5 βεανθηΐυ-ἐ γα γοαν πα Ἰεῖς Αὐμαηβ ἀπα Ἠΐ5 

οΟἸδυηουοι5 Θμθ ηἶθ5, ἴο θ6 8ὴ Ποπουγϑα συδϑὺ δὖ ἐπα 

οουχὺ οὗ {πε Κιηρ οἵ Μδοθράοῃ. Τῆθυθ, ἀπμδγαββοα 

Ὀγ ἐπε υιϑ]ϊοῖουβ νεχαύϊοηβ, ὑπ 6 ΡΟ] 68] ἀηγαβῦ, ἀπ 

τῆς πονν ᾿πημϊπϑηῦ Ρ611}}5 οἵ Αἴμδθηβ, π6 ψυγοῦα νυν Ἰ} ἢ ἃ 

{γεβάομ, ἃ γὰρ αἸῦν, ἃ ἀθρὶἢ ἀπα ἔδεγνουν οἵ ἐπουρΐῦ, 

Δ ἃ βρ]εμάουν οἵ αἱοϊίοι, ὙΠ] οἢ ἀνεπ ἢ6 δᾶ 

ΒΟΔΥΘΘΙν αὐξαϊπδα 6 ἔργ. 

ΗΕ αἰεα ἴῃ 400 Β.ο., ἀηα, ἴῃ ἃ γδνυ]βίοι οἵ γερεμῖ- 

δηὺ δαπηϊταϊοη ἃπα ἴονθ, 4} Ααὐμθηβ, ξο]ονίηνσ 

ΘΟΡΠΟΟΙ 68᾽ Θχϑυηθ]6, μαῦ οὴ. ΠΟ ΤὨΪ Πρ ἔῸΥ ἢΐη). ΕὈῸΓ 

Ρίαγθ, γῇ να ρμᾶσῦ οἵ ὑπὸ ἔταϊϊ οὐ ἢιϊβ 

Μδαοεβαοηΐδηῃ ΪἸαἰβαγθ, ΕΥῈ Υαργθβθθηϊθα δὖ Αὐμθηβ 

ΒΠΟΥΟν δου ἢἰβΒ ἀδαῦῃ, πὰ νεῖ οἴ πο Ὀγ 

Δοοϊαγηαύϊοη τ ὑπῸ ἢγθὺ ὈΥ1Ζ6, ἴῃ βρὶΐε οὔ ἐδε 

αἰτετηρῦ οὗ Αὐιβξορηδηθβ, ἰῃ ἢἷδβ οογαθαᾶν οἵ 716 ἔγοσς, 

ἃ ἴενν τποηΐῃβ θϑΐοσα, ἴο θ6. "016 Ηἷβ σϑηΐ8. 

ΗΙ5 ομαγδούθυιβεϊοβ, ἃ5. σοι ρα α νυ 1}}} ἔποβα οὗ ἷς 

ὕννο σγοαῦ Ὀγοῦδυ-ἀὐαυηδ  βῖβ, την θ6 Θοποίβα]ν βἰαΐθα 

ὑΠ8 :-- 

ΑΘβοθν]ὰ8 δε ὺβ ἔουτῃ {Π6 ορϑγαύϊοῃ οὗ σγϑαΐ ργϊποιρίος, 

ΘϑΡθοία]]ν οἵ {Πε σουϊαϊηΐν οὗ αἰνίπθ γε θυ ύοπ, πα 

οἵ πε ρευβίβίεποα οἵ βἴπ 85. 8η ἱπεύϑα! 6 Ά}}]6. ρῥ]αραο- 

Χ 



ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ἰαϊηῖ. Ηδ Ὀε]ῖονεβ Δηα ἐγθη}}}}65. ϑορΠοο]65 ἀδριοῖς 

ετεαὶ οἰαγαοίονδ: Ἦξ ἵρῆοσθβ ἴπ6 μιδ]θνοϊθηος. οἵ 

ἀεβεϊην ἀπα ἐπ ρΡϑυβίβίθηῦ ρον ὺ οἵ δνὶ} : ἴο τη 

“ἔγῃδῃ 15. δ, Δα παβίοδυ οὗ ἢἷ5. ἔαὺθ.᾿᾿ Ηδ με]ΐενεβ 

ν ἢ ἀπαποϑιϊοηίηρ ἔα ἢ. ἘσρΙ 465 ΡγΌρου 45 ρσγεαί 

ριογαὶ ργοὐῤίοηιδ: ΘῈ δΉΪγ5Ὲ5. σηΔη παΐῖαγα, ἰὺβ 

ἰπβεϊποῖς, 18. ῬΑββίοη5, 105 τηοῦϊνοβ ἢ ΠῈ νοΐϊδαβ ἔπε ΟΥὟῪ 

οὔ τῆς Βυχμηδη 5018] ἀρσαϊηδῦ ὕΠ6 ὕγγδπην οἵ ὑΠ6 βιρευ- 

παῖαγαὶ, ὑπ 56] ἤβῃπεθθ ἃπα οὐποὶ]ῖν οὗ τπᾶπ, ἐπε 

ΟΥ̓αΒΗΐηρ ν εἰρσηῦ οὔ δηνὶτοηπηθηῖΐ. ΕΗς αι θβυοῃβ : 

“δ ψ»}}} ποῦ γηδῖκε ἢϊβ πα στηθηῦ Ὁ] 1πα.᾿ 

ΟΥ τοῦτα ἐπὰν 90. ρῥ]αγβ ψθ]ο ἢ} ΕυσρΙ465. ν τοῖς, 

186 πᾶιῆθ5 οὔ 81 Πᾶν θδδπ ΡΙΓΘβεσνεά, οἵ νῃ]οὴ 

19 «ἵὰὲ εχἰδηὺ-- -1 ὃ ἐγαρϑαϊθθ, ΔηΠ 4 οὴ6 βαύῦγγίς αὐ δ ηηδ, 

ἴῃς (εῖορο. Ηΐϊβ ἢνβὺ ραν, 716 7)αιιρσἠίονς ο[Γ Ῥεϊϊας 

([οβϑ) ννὰβ γεργεϑδεπίβα ἰπ 450 Β.56. πε εχίδηϊ Η]8γ5 

τᾶν 6 δισδηρσαά, δοσοουαϊησ ἴο {Π6 Ἰαϊθϑῦ δι ον 165, 

ἴῃ ὑΠε Ο]]ονν προ οΠγοΠο] οσἱοδ] ογά εν οὗ ταρυθβεπίδθίομ, 

τῆς ἀάΐεβ ἴῃ ὑγδοκεὺς θεὶπρ οοπ]θοῦι] : (1) “λοι 

(ργόραῦ]ν ἐπα θαυ] 1651); (2) (ψεῖορες ; (3) Αἰοεοίις, 458; 

(4) Μεάεα, 431 ; (5) Ολιάνοη 9 Ηδτομίος, (429--421); 

(6) Πίρροίψιις, 428: (1) «Αἀπάτγοπιαοθε, (4380--424); 

(8) Πεοιδα, (425); (9) ϑερρίϊανιί5, (421); (10) λ]καἐ- 

ποῦς 06}: Ηογοιίος, (4238--420); (11) 71οη, (419-416); 

(12) Τραιιρλϊονς 965: ἴτου, 415; (18) Εἰεοίγα, (418); 

ΧΙ 



ΙΝΤΚΟΌΌΟΤΙΟΝ 

(14) Τρλϊφοποῖα ἵπ Τ απγίοα, (41 4-.-.413}); (16) Ποίοη, 412 ; 

(16) Ῥοομίοϊαπ Μαϊάοης, (411--409}); (11) Ογερίος, 408 ; 

(18) Βαοολπαπαίς, 406 : (19) Πρλϊποποῖα ἵν Δ μίϊς, 408. 

Ι͂π ὑπὶ5 εαϊοη ὑπθ Ρ]Ϊαγ5. 8.6 δυγδησϑα ἴῃ ἔπγεα 

τηδίη σγοιρ5, θαβοα ὁ. ὑπδῖ" σοηποχίοι ψῦ (1) ὅπε 

ϑύουυ οὗ ἔπε Ττοαη αν, (2) ὑπ6 Γδροπᾶς οὗ ΤΠΕΡ 65, 

(8) πε Τιερεπᾶβ οἵ Αὐῆθηβ. ΤΠη6 Α ἰοεϑέις 15 ἃ βὕοτυ 

οὗ οἱά ΤΠθϑθαὶγ. ΤΠ γϑϑάθυ τημϑῦ, Ππονανοσ, ὃὲ 

ΡΙΓΕΡαβα ἴο πα ἐμπαῦ ὑπ Τγο]αη αι βευῖεβ 4065 ποὺ 

Ῥτοϑθηῦ ἃ σοηὐϊππιοιϑὶν σοππηθοϊθα β'ουΎ, ΠΟΙ", ἰπ 5ΟΤΠ6 

ἀεἴα115, ἃ οοπϑιδίθηῦ οπ6. Πεβθ6 ΡΪδαυβ, ργοαποβα δὲ 

ὑἰπγ6 5 νυ! ἀ6]ν ἀρᾶγῦ, ἃπα ποῦ ἴῃ ἔπε οὐάοι οὔ ὑΠπ6 βἴουυ, 

βουηδίϊπη68 Ρυ οϑοπῦ βἰ δια ῦ!οη5 (85 ἴῃ Ποία, Π)αιπρἠΐθνΣ 

9.) Ττου, πα Ποίθη) ταῦ }]ν Ἔχ ]αϑῖνα, ὑπΠ6 ροϑῦ ποῖ 

Βανίπρ [Ὁ] ον ἐπδ βαιὴθ Ἰεροπα ὑπγουρποῦῦ πὲ 

561165. 

Τὴ ατϑεῖς ἰοχὺ οὔ {πὶ8 εαϊδίοπ. τηᾶν 6 οδ] δὰ 

δοϊδοῦϊς, θαίηρ' θεαὶ ΡΟῚ ψΠπαῦ ἀρρδαγθα, ἁἔγευ οᾶγα- 

ὰ] σοπϑίἀογαύίομ, ἴο θὲ ἔπα βουπᾶθϑὲ σοποϊαβίοης οὗ 

Ρτενίοιβ δαϊῦουβ ἃΠα οὐ δ]ο5. [Ι͂ἢ οἷἱ]ν ἃ ἔδνν ἰμϑίδηοαβ, 

Δα ον βρβοῖδὶ γϑάβοηβ, πᾶνε ἔοοῦ-ποῦθβ οἢ. γ δα! ηρ8 

Ὀθεβθη δἀηλιϊοα. Νίαιιοκ᾽ 5 αὐγδησουχθηῦ οὗ ἔπ 6 σΠΟ 565 

Πὰ5 θθδη [Ὁ] ον οα, νυ} ἔενν Ἔχοερίϊοηβ. 

ΤῊ ὑνδηβ]αύϊομ (ἢνϑῦ ρα ]Π5ΠηΠ6α 1894--.898) Πὰ5 

Ὀδθη τονιβθα ὑπγοιρποιῦ, τ ὕννο Ἔϑρεοὶδὶ δἰπΊ5, 

ΧΙ] 



ΙΝΤΕΟΘΌΈΌΟΛΤΙΟΝ 

ΟἸοβου βάο]τν ἴο ἐπα οὐἱρῖηα]. πα σγϑαΐευ Ἰποία εν ἴῃ 

Ἔχρυθϑβϑίοη. [15 πορϑα ὑπαῦ ἔπΠ6 την Πυπαγεας οὗ 

σογγδοῖίοηβς νν1}} θὲ Τοὰπα ἕο Ὀγΐηρ δ ΠΘΑΥΘν ἴο {πὰ 

αἰταϊητηθηὺ οἵ ὑπεβε οθ]θοϊβ. ΤΠ νουβίοη οἵ {πὰ 

Ογοῖορδ, νυ ἢ νγὰβ ποῦ ἱποϊυάθα ἴπ ὑπ6 ἀυ ον 5 

ἐγδηβ]αϊίοη οὗ ἔπΠ6 Τυαρθάϊθβ, μὰς ΒΘ θη τηδαδ [Ὸγ ὑεῖς 

εὐἀϊίοη. Τῆς ΡΪαν μὰ5 θθ θη σἜΠΘΥΆ]ν πορ]θοϊθα Ὀν 

ἘΠ ΡΊ5ἢ ὑγϑηβ᾽αἴουβ, ἔπ 6 οὐ͵ν οχ  βεηρσ γα πἀθυϊησθ ἴῃ 

νεῖβε Ρείηρ ἴῆοβε οἵ 5}|6116ν (1819), «πᾶ οαα]]} 

([182λ 





ΤΙ; 

ΠῚ. 

ΒΙΒΙΤΙΟΘΟΒΑΡΗΥ, 

Ἑαϊεΐονιο8 ρυῖποῖρε :--- 

1. 1. 1δβοᾶγὶβ (ΕἸόογθῆοθ, 1496); Μεα., Ηΐρ., 
Αἷς., παν. 2. Μ. Μυβαγιβ (ΑἸ 5,  ϑηΐοθ, 1503) ; 
17 ΡΙδυβ, 411 εχοθρῦ ἤεγο. Γι. (αὐ δα ἴῃ ἃ βιρρὶο- 
τηθηῦδγΥ ΝΟ] πη|6), ἃπὰ Κἰϊεοίγα. 8. Ῥ. ὙἹοΙοσΙΒ ; 
Εἰορείγα, ἴτοτα ΕἸογθηύπθ Οοάοχ (146). 

Τ1αἰοϑῦ Οὐιύλοαὶ ΕΔΙ ΟῚ :--ς 

α. Μυγτγαν (ΟἸαγ. Ῥγθββ, 1905-09) ; Ρυϊηζ- δὶ οῖη 
(Τοαῦμοσ, Πμϑρχζῖρ, 1878--1902). 

Τιαἰοϑῦ Τπηρουίαπῦ (ΟΠ πη ἐδ. 168 : --- 

ῬΑΙθν, 8411 {π6 ρίανβ, 8 ν. (Ια κου δηα Β6]], 
1872-1880); Ἡ. γγε1:1, ϑερέ Ἵγαρόατε8 α᾽ Επιγῖριαα 
(Ραγῖβ, 1878). 

ΙΝ. δοθηὺ Τπιρουΐϑηῦ ΜΟΠορτδΡἢ5 οἡ Εν Ρ᾽468 :--- 

ΤοοΠ τ πηθ᾽Β εγίρταε8 απαὶ ἐπε δρίγι ὁ κἴ8 γατπαβ 
(Ῥάγβ, 1896), ὑγαηβ]αἰΐθα ὃν «}ἀπ|65 1.06} (ΜΙ ΔΟΠΆ]] πη, 
1906) ; ὙΥ ΠαπιονντῦΖ- ΜΙ οΘ]]Θμον , Πεγακίος (Βου]ίη, 
1893) ; ΥΥ. Νεβί!θ, δπιγεέρισοβ εἶεν ΤΠ) τολέεν αδν' σγίθο}- 
ἔβεΐεπ Αι γκίαγιης (δια ρανῦ, 1902); Ῥ. Μαβαίογαν, 
Εἰιγίρταε εἰ 8565 ταόο8 (Ῥατὶβ, 1908) ;  ἜΥΓΑ]}, ᾿Πνρίεο5 
ἐλε Μαέϊοπαϊτδέ (1895), δοιν ίαῃ8 οὁ7 Τδιγίρίαο5 
(1905) ; Ὑνττθὶ!, 76 Βαεσεοπαπίβ ὁ} Πιιγριαο8. απ 
οἶδεν Εϑβδαψϑ (1910) ; ΤΠοπίβοῦ, δἶμγρία 8 απα ἐδ 
«Αἰἰὶς Οταίονβ (1898) ; “Ζο0π65, 116 ῆοταί δίιαπαροϊης 
ο7 Ειιγὶρτε8 (1906). 

Υ. Ἑαϊδίομβ οὗ 51ηρ16 Ρ]δν8 :-- 

Βαεοδαε, Ὀν 1. Ἐ. ϑαπᾶνβ ((δπιυ σα ῬΊαβ8, 
1904), Ἀ. Υ. ΤγΥΓο]] (Μ Δοι]Π]4η, 1896); ΚἸ]οείγα, 
τ. Η. Κοοηθ (Β6]1, 1893); 7.9. αἱ Αιιϊ8, ΕΒ. Β. 
Επρ]απα (ΜΙ Δοπλ]]δη, 1891) ; 709. τὰ Ταιγῖδ, Ἐ,. Β. 
Ἐπρὶαπα (Μδοιη]] δὴ, 1883); Μοαεα, ὃν Α. ΥΥ͂. 
Ψ ΘΓΓΆ]} (ΔΙ οι] 84η, 1881--.1583) ; Ογεβέος, ν ϑαα (ΡΙῸ 
Ῥγεββ, 1395); δλορηῖββαθ, Ὀν Α. Ο. Ῥράγβοὴ (Ριζῦ 
Ῥγεββ, 1911), ὅ. Ὁ. Ῥοννδὶῖϊ (Οοπβίαθ!θ, 1911) : 
Τγοαίῖε8, ᾿ν. Ὑ. Ὑνυττο}] (ΔΙ Δοια]Π]δη, 1897). 

ΧΡν 



αἰοιϑιαε δαὶ ᾿ μὸν αῶι ἀν βρέ μοι 

τ βανον 

ο ὕπτια ϑϑ δια ΠῚ Ὗ ΓΦ 

ΚΉ Ὶ τὐλονρνῦ ἴωρα ΓΈ" ΝΣ 

“τ οΡ  φευοϑε 50. ϑβαυνυουρῆβ ἘΞ ̓ Ἷ 
εὐρτντοῖ εἰ ἀσ δρρα, Κ᾽ ὕπο 
παι ἰαα ῦ! εἴτι φοοιοῖ, »πὶ 'Βοὲ δυσὶ Μὲ εἶν 
ἀπ Ρ ΔΓ. φανλεγοτι το ΠηΘΗΞΟΈΕ- 

Ὁ" τω Εἴ συὸς. Νὴ 

ἀβο οι} ἀκεμάδι ἄχ: α, νῶν ἊΣ - 

ΉΜΘΒΗΣ ΣἸὍ04: - ΑΙ 1) ᾿ 
ταὐξρ δ τὐνν το Δα μος ἥραῃ ἐρ 

ὟΝ ΟΝ γ6 βεῆεις (6681 
π ἤ ἡρόμεν (ὦ δῶν ἐεοδι εἰμι ) δαείαμιη!Ὀ 6 

4914) δῆϑ Ἣ αοὐααίς α ἰἀδϑς- ΤΥ 
411) μοετβαα Ὁ ΚΑ χὰ ρου απσλῖ «(δὶ 
ἘΧΕΣΟΣ «ὐἰώρὐνῷοῦνν ἰοσα Ὁ Ὁ {{{0Ὶ ὦ 

ΘΟ πη ρ 11) ΤῊ δ. 

ὟΣ ΕΝ ο 



ΤΙΡΗΙΘΕΝΕΙ͂Α ΑἹ Α.15 

ΥΟΙ͂, 1. Β 



-- 

ἮΝ 



ΔΕΟΌΜΕΝΤ 

νηΕνΝ ἐλδ Ποοίς ο[ Ποίίας τυογο ηιιδίονο αἱ ἡ μἰϊς δοδίά ες 

ἐλ6 πανγολυ 566, τυϊξ ρελροδο ἰο δαὶΐ ἀραΐπδὲ ἼΎοΥ, ἰλοῃ 

0676 ἠϊπάογεά ἤγοηι ἀοραγίϊη ἐμολοο ὃψ {6 τυγαίδ οΓ 

Αγιἱοηιῖδ, τυΐο δι] ογοὰ πὸ ζαυοιγίηρ τυϊπ ἰο ὑΐονυ. λον, 

γτυΐθη ἐμθῳ οπφμῖγοα σοποθγηῖης ἐδ, ('αἰοας ἐπα ργορῆεί 

Ῥγοοϊαϊηιοίί ἐμαὶ {6 ἀηϑον οΓ ἐπε ΟἸοα 655 τυομί ποὶ δ 

αρρέαδοί δαὺυθ ψ {ἐπε ϑαονος ὁ Πρλϊσοποῖα, οἰάοεί 

ἀαιιρηίον 9 Δ φαριθριποη, οαρίαϊη οΓ᾽ {16 ἠοοί. Νόοιὺ 5}6 

αὔοάο ψοὶ τυἱδδι ἤ6γ ηιοίμον ἵη ηοσπαθ,; ὑπ {λ6 ἀϊπσ 

τυγοίο α ἰχίγιρ ἰοίίογ (0 ἦε) ηιοί λον, δια αἰΐιο ἤθν δοπ ἤν 

ἀαιισἤθν ἐο Διιϊῖδ, ἐκόνα ἰο ὧδ τυρἀοὰ ἰο Αολλίϊεδ. ΔΑ 

ἐπὶ αἰά Οἰἀῃδδοιιδ ἀδυῖδο, ὁπέ 4οο5. που ποίησ 

ἐμογοο. Ἡγλόη ἐλ ἰΐηιο αγοῖυ πθαν' ἐδαὶ 5116 ὁΠοιία σοηιο, 

Αφαγιονιπον γορθπίοά ἠΐηι δογοῖῃ. πὰ λογεῖπ ἰς ἰοἱά 

λοῖυ ἴδ δοιρσἠξ ἰο τἰπάϊο {λ6 ευἱΐ, απ 0 {λι6 πιαϊάθη᾽ 5 

οογεῖμ, ἀπά ἤολυ Δ οὐ ο5 ὁ5δαηοίί ἰο δαυθ πον, απὰ ἔοι 

5ἢ)6 τυϊ{ἰἰγισὶψ ΟΠ ογοώ πογδοί {ον Ποἰ αθ᾽ σαλο, ἀπά ο΄ ἐπα 

νιαγυεί ἐμαὶ ὑφξοἰί αὐ ἐλ σαογίγοςσ. 

᾿ 2 



Τὰ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤῸΟΣ ΠΡΟΣΩΠΛᾺΛ 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ 

ΧΟΡΟΣ 

ΜΕΝΈΛΑΟΣ 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

ἈΧΙΛΛΕῪΣ 

ΑΓΓΕΛΟΣ 



ὈΒΑΜΑΤῚΒ ΡΕΒΒΟΝΑΕΙ͂ 

ἈΘΑΜΈΜΝΟΝ, εαρίαϊι οΓ ἐδι6 μοϑί. 

Οἦν ΒΕΒΥΑΝΊ ὁ} .«Ασαπιεηιηοηι. 

ΜΈΝΕΙΑΥΒ, δγοίγεν ὁ «4 σαηιεηιποη, ᾿ιιδυαπα ὁ Πείεη, 

ΟἸΥΤΕΜΝΈΒΤΕΑ, τ ὁ Αἰ σαηιδηϊπολι. 

ΤΡΗΙΘΈΝΈΕΙΑ, αατρ)ίον Ὁ 4. σγαηιοηῃιποη. 

ἈΘΗΙΠ ΕΒ, δοη Οὗ (λα Ξεα- σοίαε88 λει ὶδ, 

ΜΈΞΒΒΕΝΟΕΒ. 

ΟἸΟΈῦΒ, οογιδϑβέϊης 9 τυοηῖθη ΟΥ̓ ΟἸιαϊεῖβ ἴηι, 16 ἴδῖ6 ο ἔιιϑοεω, 
τοὐο παῦε ογοβϑρθαί οὐοῦ ἐο Ατι18 ἰο 866 {ἢι6 Πεεί. 

Ονεδβίεβ, ἱπζαπέ ϑοπ οΓ «Αἀσαπιεηιποη, αἰἱεπααπίδ, απὰ σιαγαϑ ὁ 
ἐλ οιῖεζϑ. 

ΞΟΕΝΕ : 1 ὑπ ΟὙ 6} οδγὴρ αὖ ΑἸΠ15, οαὐβιθ ὑπΠ6 ὑθηῦ οὗ 
ἈΡρδιΠΘΙΊΠΟΠ. 



ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥ̓ΛΙΔΙ 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

Ὦ πρέσβυ, δόμων τῶνδε πάροιθεν 
στεῖχε. 

ΠΡΕΣΒΥΤῊΣ 

στείχω. τί δὲ καινουργεῖς, 
᾿Αγάμεμνον ἄναξ ; 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
σπεύσεις ; 

ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ 

σπεύδω. 
μάλα τοι γῆρας τοὐμὸν ἄυπνον 
καὶ ἐπ᾽ ὀφθαλμοῖς ὀξὺ πάρεστιν. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
τίς ποτ᾽ ἄρ᾽ ἀστὴρ ὅδε πορθμεύει ; 

ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ 

Σείριος ἐγγὺς τῆς ἑπταπόρου 
Πλειάδος ἄσσων ἔτι μεσσήρης. 

ΑΓΑΜΈΜΝΩΝ 
οὔκουν φθόγγος γ᾽ οὔτ᾽ ὀρνίθων 

10 οὔτε θαλάσσης" σιγαὶ δ᾽ ἀνέμων 
τόνδε κατ᾽ ὐὔριπον ἔχουσιν. 



ΓΡΗΙΟΘΕΝΕΙΔ,  ἈΤ ἈΠ) 

Νίρλι. Α' ἰαηιρ ῥιιγπῖηρ ἴθ Αἰ σαηιοηιποη 5 ἰοπί. ΟἹῸ 

ΒΕΒΨΑΝΤ ηναὐέϊησ τοϊίποι. ΔΟΆΜΈΜΝΟΝ ἀρρθαῦδ 
αὐ οπίγαποθ οΓ ἰοπέ. 

ΑΘΆΜΕΜΝΟΝ 
ΑΝΟΙΕΝΤΥΤ, Ὀοίογα {ῃϊ5 το πῦ σομλα οἰδη, 

ΟΓἸὉ ΒΕΆΥΑΝΥ (οοηηῖγσ ξογ αν). 
Ι οοσηθ. Ὑμαῦ ριισροβα μαϑὺ ποι πη ΠΑΠΩ͂, 

ΑΡΔΙΠΘΙΊΠΟΠ, ΠΥ Κίηρ' ἢ 

ΛΟΆΜΕΜΝΟΝ 
Απα νῦ ὕποῖι ποὺ Πδβίθῃ ὃ 

ΟΙῸ ΒΕΒΥΑΝΤ 
Ι Παϑβῖε. 

Εὸν ἐπε πεαᾶ οἵ γτηἱπηε 6] βοδῃῦ 5166 0 ργόνία ε}--- 
ΤῊΪΚ 614 ο᾽Εὺ τηϊπ6 Ἔγ6 1145 πκῸ νἹρὶ]απΐῦ 56 ηἰγΎ 15 Ρ]δοοϑά. 

ΛΘΟΆΜΕΜΝΟΝ 
ὙΥμαὺ βἴδυ ἴῃ {πῸ Πδᾶνεπ᾿β Πεϊσηῦ γοπάᾶευ ἡ δἰ Ὁ 

ΟΙ ΒΕΒΥΑΝΤ 
ΒΙσῖι5 : πἰρὴ ἴο πε Ρ] εἶδα 5 βενεῃ 
Ηε [15 βαι! τσ νεῖ ἐΠσοι σ ἢ Πα τηϊαϑὺ οἵ ἤδᾶνεη. 

ΔΟΆΜΕΜΝΟΝ 

Βοοίμ, νοῖδε ὕπενα 5. ΠΟΠ 6, ΠΟΥ͂ 5] ΤῈ 7018 ΟΠ 6 6Ρ 
Οὗ Ρἱτά, ποὺ ψν Πβρεὺ οἵ 588 ; πᾶ ἄδερ 
[5 πε Πιβἢ οὔ ἔΠ8 ννἱπαᾶβ οπ Εασῖριιβ ὑΠπαῦ 5] 6 6 Ρ. 

10 



20 

90 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥ̓ΛΙΔῚ 

ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ 
“ Ν “ 

τί δὲ σὺ σκηνῆς ἐκτὸς ἀΐσσεις, 
᾽ , » 

᾿Αγάμεμνον ἄναξ; 
ἔτι, δ᾽ ἡσυχία τῇδε κατ᾽ Αὖλιν, 
καὶ ἀκίνητοι φυλακαὶ τειχέων. 
στείχωμεν ἔσω. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
ζηλῶ σέ, γέρον, 

ζηλῶ δ᾽ ἀνδρῶν ὃς ἀκίνδυνον 
͵ὕ Ι] πὸ ἉΨ λ » 7 

βίον ἐξεπέρασ᾽ ἀγνὼς ἀκλεής" 
τοὺς δ᾽ ἐν τιμαῖς ἧσσον ζηλῶ. 

ΠΡΕΣΒΥΤῊΣ 
Ν ἈΝ Ν ᾽ ᾿ ) “ Ψ 

καὶ μὴν τὸ καλόν γ᾽ ἐνταῦθα βίου. 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

΄-“ ἈΝ Ἂ ΄ 

τοῦτο δέ γ᾽ ἐστὶν τὸ καλὸν σφαλερόν" 
καὶ τὸ πρότιμον 

᾿ 7 γ, Ν ΄, 

γχυκὺ μέν, λύπη δὲ προσιστάμενον. 
τοτὲ μὲν τὰ θεῶν οὐκ ὀρθωθέντ᾽ 
» ΄ ,ὔ Ἄ ᾽ » ὔ 

ἀνέτρεψε βίον, τοτὲ δ᾽ ἀνθρώπων 
γνῶμαι πολλαὶ 
καὶ δυσάρεστοι διέκναισων. 

ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ 
᾽ ΨΜ φᾷ εἰν » Ν Ε} ͵7ὔ 

οὐκ ἄγαμαι ταῦτ᾽ ἀνδρὸς ἀριστέως" 
οὐκ ἐπὶ πᾶσίν σ᾽ ἐφύτευσ᾽ ἀγαθοῖς, 
᾿Αγάμεμνον, ᾿Ατρεύς. 
δεῖ δέ σε χαίρειν καὶ λυπεῖσθαι" 
θνητὸς γὰρ ἔφυς. κἂν μὴ σὺ θέλῃς, 
τὰ θεῶν οὕτω βουλόμεν᾽ ἔσται. 
σὺ δὲ λαμπτῆρος φάος ἀμπετάσας 
δέλτον τε γράφεις 
τήνδ᾽ ἣν πρὸ χερῶν ἔτι βαστάξεις, 
καὶ ταὐτὰ πάλιν γράμματα συγχεῖς 
καὶ σφραγίζεις λύεις τ᾽ ὀπίσω, 



ΙΡΗΙΘΕΝΕΙΑ ΑΤ ΑἹ 

ΟἿ) ΒΕΒΨΑΝΤ 
Υεὺ νἱτπουῖῦ ἔπ ὴν ταηῦ, Ασδυηθιήποη τὴν Ἰογά, 
γὴν ἀοβῦ ὑποῖ ρᾶοα ὑπιι8 ἔδυ θυῖβη]ν ὃ 
Ονεῦ ΑὉ]18 γοπα 6. 15 ἢἰρ δ᾽ 5 Ρθδοα ρουχδά : 
ΤΠΘν ἅττα Πυθα νυ] ἢ. ΔΙοηρ [Π6 νν8}15 Κβὲρ νναγά. 
Οοτη6, Ρᾶ85 να νυ ὉΠ ]η. 

ΛΟΆΜΕΜΝΟΝ 
Ι βῆνυ ἰπεε, 

Αποϊθηΐ, Πα ψν]ΠΟ50 ΠΠΡΘΙ]]6α πᾶν Ρᾶο 6 
ΤᾺ {ε᾿ 5 ραῦμυναν πη θεα θα πα πηγε πον ηεᾶ : 
Βυΐ {16 1 εῆννυ ἴπ6 ΠΙΡῊ ἴῃ ρας. 

ΟΙῸ ΒΕΠΥΑΝΤ 
Υεὺ {πὸ 1ξδ οὗ ὕΠ6 86 15 ρ]ουν- οὐ ΕΩ͂, 

ΑΘΆΜΕΜΝΟΝ 
ΑΙἸΝ, 5.1 ὙΠ Ὲ ὉΠ6 σοῦ 15 Ρ611] Ὀουπά. 
ΒΘ ΌΪν δι ιτοι τεσηρίείῃ, 1 ἔτον ; 
Υ εὐ 15 1Ὁ πεῖρηθουτν ἴο 5οῦύῈ αἰβαυϊεῦ. 
ΕῸὸν ὑπΠ6 Οοαϑ᾽ νν1}} οἸαϑῃ θεῖ νυ} γ᾿ 5. γν1}}} ποῖν, 
ὙΥθοκίηρ' Πΐ5 Π Ὸ : ν πιθη ὑπαῦ υἱοῦ 
ὙΠ αἴνευβ ἀδϑίτθϑ, ΠΌΤ οπ6 οαηποῦ σοηἰεηΐ, 
Νονν 15 ὑΠ6 μὲ οὗ ἃ 1{π᾿5 ψουκ γϑηΐ. 

ΟΙὮ ΒΕΒΥΑΝΤ' 

Νὰν, ἴῃ ἃ Κίηρ Ἰονα ποῦ ὑΠ15 γϑρίηΐηρ, 
Αἰτεῦβ Ῥεσαῦ {πες 6, Ασαιηθιήποι, ποῦ 

Οηὶγ ἴο Ἀ8βὶς ἰπ ἀδγϑ 811 οἱ οι] 655-51 1’ : 
Νεεᾶβ τηπϑῦ θῈ Ἰοὸν πα βοῖτον ἴῃ [ἢν Ἰο. 

Μογτΐαὶ ποῖ ἃγῦ : ὑποιρὴ τηδυτεα ΡῈ ἴῃγν ἀδϑίρηΐηρ, 
5811 ἕο ]Π]πηθηῦ 15 ὉπΠ6 ΟΟα8᾽ νν1}} Ὀτοιρηῦ. 

ΤΠ {Π|6 σἴαν- ΟἹ τητηδν οὗ ἔῃ γ Ἰατὴρ Παβὺ ΠΠΠΠῈη, 
νη εβ8 ἃ Ἰεύξον---ἰη ὑΠ|πὸ Πάπα γεῦ ργαθραα,--- 

ΤΠδη ὅποι δγαϑοϑῦ ὑπαὺ νυ Πίοἢ ἔποι Παϑὺ νυ θη, 
ϑεα]αβῦ, ἀπ θυεαϊκαϑῦ θᾶ Πα 5 88 500} ἃ8 Οἰδβρβᾶ ; 
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ΙΦΙΓΕΈΝΤΘΙΑ Η ἘΝ ΑΥ̓ΛΙΔῚ 

ῥίπτεις τε πέδῳ πεύκην, θαλερὸν 
κατὰ δάκρυ χέων, 
καὶ τῶν ἀπόρων οὐδενὸς ἐνδεῖς 
μὴ οὐ μαίνεσθαι. 
τί πονεῖς ; τί νέον περὶ σοί, βασιλεῦ; 
φέρε κοίνωσον μῦθον ἐς ἡμᾶς. 
πρὸς δ᾽ ἄνδρ᾽ ἀγαθὸν πιστόν τε φράσεις" 
σῇ γάρ μ᾽ ἀλόχῳ τότε Τυνδάρεως 
πέμπει φερνὴν 
συννυμφοκόμον τε δίκαιον. 

ΑΓΑΜΈΜΝΩΝ 
ἐγένοντο Λήδᾳ Θεστιάδι τρεῖς παρθένοι, 
Φοίβη Κλυταιμνήστρα, ΤΡ ἐμὴ ξυνάορος 
“Ἑλένη τε: ταύτης οἱ τὰ πρῶτ᾽ ὠλβισμένοι 
μνηστῆρες ἦλθον ᾿᾿Ὡλλλάδος νεανίαι. 
δειναὶ δ᾽ ἀπειλαὶ καὶ κατ᾽ ἀλλήλων φόνος 
ξυνίσταθ᾽, ὅστις μὴ λάβοι τὴν παρθένον. 
τὸ πρᾶγμα δ᾽ ἀπόρως εἶχε Τυνδάρεῳ πατρί, 
δοῦναί τε μὴ δοῦναί τε, τῆς τύχης ὅπως 
ἅψαιτ᾽ ἄθραυστα., καί νιν εἰσῆλθεν τάδε, 
ὅρκους συνάψαι δεξιάς τε συμβαλεῖν 
μνηστῆρας ἀλλήλοισι καὶ δι’ ἐμπύρων 
σπονδὰς καθεῖναι κἀπαράσασθαι τάδε, 
ὅτου γυνὴ γένοιτο Τυνδαρὶς κόρη, 
τούτῳ συναμυνεῖν, εἴ τις ἐκ δόμων λαβὼν 
οἴχοιτο τόν σί ἔχοντ᾽ ἀπωθοίη λέχους, 
κἀπιστρατεύσειν καὶ κατασκάψειν πόλιν 
Ἕλλην᾽ ὁμοίως βάρβαρόν θ᾽ ὅπλων μέτα. 
ἐπεὶ δ᾽ ἐπιστώθησαν, εὖ δέ πως γέρων 
ὑπῆλθεν αὐτοὺς Τυνδάρεως πυκνῇ φρενί, 
δίδωσ᾽ ἑλέσθαι θυγατρὶ μνηστήρων ἕνα, 
ὅποι πνοαὶ φέροιεν ᾿Αφροδίτης φίλαι. 

1 Ἡρηηβύθγμινβ : ἴογ ἄριστα οὗ ΜΞ, 
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Οαβίθϑῦ ἕο δαυῦῃ ὑπ Ρἷπθ-51}1}0, Ἔνεὺ ϑυγθαγηϊηρ; 40 
ΤεδΥβ του ὑΠΠ1πη6 ἜΥ̓65; ΠΟΙ͂ ἰδοϊζοῦῃ Δηγ ΐηρ; 

Οἵ πιδάπθββ ἴῃ ἔν σηΐθη ἀθβρδὶ 1] - 5 θτηϊηρ:. 
ὙγΠηδῦ 15 ὑπ γ στίεῖ, ὑπ γ βίσαηραε δἰ]οϊίον, Κίπρ᾽ ἢ 

Οομ16, Ἰεῦ π6 5ῃδτα ἔῃ γ βἴουυ : ἴο ὑπΠ6 Ἰογὰὶ] 
ΤΠοῖ νυ] τον θα] 1ξ, ἴο {πῸ ἔστι δηα ὑγ]θά, 

Πότ, αὖ ἔπ γ Ὀγ1644], νυ ἘΠ ὑπῸ ἄοννεν γΟγὰ] 
ΤΥπάλγδιβ βεηῦ ἴο νγαϊδ ἀρορ Πγ Ὀγ146. 

ΑΘΟΘΆΜΕΜΝΟΝ 

ΤΉγεα ἀαυρηΐενβ 1,6ἄὰ, ΟΠ] 4 οὐ ΤΊ] οϑεϊθ, θᾶγθ, 
ῬΠοΟΡο, δηα ΟἸἹγ θη ϑίσα τηΐηθ οὐνη 6, δ0 
Απᾶ Ἠεϊεη. Ὑγοοίηρ' {Π|5 Ἰαϑῦ, Ῥ ΠΟΘ 5. ΘΔ 
Ιῃ {ουΐαπθ ἐογευηοϑὺ ἴῃ 411] Η 61145-]ηα. 
1} ἔδανα] ἐπυεαϊθηΐησθ Ὀγθαύῃ θα ὑπ ον πη δι, Θδ ἢ 
Αραϊηϑὺ Πῖ5 τίνα], 1 6 νοι ΠΕῚ ποῦ. 

ΤΠ 6 506 ΡΕΥΡΙοχϑα νγὰ8 ΤΥΠΓΘι5 ΠΕΥ 5ἴ16, 
Ηονν, ρἰνίηρ οἱ τε βιβίηρ, ἢ 6 5Π 014 ᾽βοὰρ6 
ΞΒΙΡνΎθοὶς : Δ πα ὑΠ|5 ὑπο σα πη6 Ἰηἴο ἢ τηϊηα, 
ΤΠαὺ δδοῖν ἴο δδοὴ {Π6 5υΐζουβ 5Π 0] τηᾶκα οαΐῃ, 
Απά οἸαβρ τἱριῦ παη 5, ἀπ ν ἢ Ῥατχηῦ βϑουῆσα 
5Που]α Ῥοὺν αὐ] π|ς- οὔ ουίηρθ, ἃ πα βυνθδι ἴο [15 :--- 00 
ὙγΠοβα νυ] βοανεῖ ΤΥ Ππάδηδιιβ᾽ ΟΠ 1] 5Π οι] θα, 
Ηΐμι ἴο ἀεΐεπα : 1 δΔὴγ Ποπὶ Πδὺ ΠΟΠῚΘ 
ϑἴο]6 Πεὺ πα δα, δα ὑπυιϑὺ Παὺ Ἰογα αϑίαθ, 
Τὸ τοϑτο ἢ ἀραϊηβῦ Πΐτη, ὉΠ] ἴο ΤὰΖα 15 ἴον, 
ΗΠ] πὸ οὐ 4]|]16π, νυ Ὶ ἢ ὉΠ ῖτ τη 116 4] ΔΥΥΑΥ. 
50 ψ ἤθη πεν Πδᾶ ρ]εάρσεα ἔπεα ὑππ5, Πα ΟΠ] ΠΡῚΥ 
ΟΙα Τυπάαδγεις μα Ὀν ογαῦς ουὐνν 664 [Π 610, 
Ηε εὐ Πἰβ ἀδαρη τευ πυϊαϑῦ {Ππ6 συ ΐουβ ΘΠΟΟ56 
Ηΐτα απΐο ψΠΟΠ] Τονε᾽ 5 συν εεῦ νυ Πα5 νναίτεα ΠΟΥ, 

ΙΙ 
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ἣ δ᾽ εἵλεθ᾽, ὅς σφε μήποτ᾽ ὥφελεν λαβεῖν, 
Μενέλαον. ἐλθὼν δ᾽ ἐκ Φρυγῶν ὁ τὰς θεὰς 
κρίνων ὅδ᾽, ὡς ὁ μῦθος ᾿Αργείων ἐ ἔχει, 
Λακεδαίμον, ἀνθηρὸς μὲν εἱμάτων στολῇ 
χρυσῷ τε λαμπρὸς βαρβάρῳ χλιδήματι, 
ἐρῶν ἐρῶσαν ὥχετ᾽ ἐ ἐξαναρπάσας 
“Πλένην πρὸς Ἴδης βούσταθμ᾽, ἔκδημον λαβὼν 
Μενέλαον: ὁ δὲ καθ᾽ “Ελλάδ᾽ οἰστρήσας δρόμῳ 
ὅρκους παλαιοὺς Τυνδάρεω μαρτύρεται, 
ὡς χρὴ βοηθεῖν τοῖσιν ἠδικημένοις. 
τοὐντεῦθεν οὖν “Ἄλληνες ἄξαντες δορί, 
τεύχη λαβόντες στενόπορ᾽ Αὐλίδος βάθρα 
ἥκουσι τῆσδε, ναυσὶν ἀ ἀσπίσιν θ᾽ ὁμοῦ 
ἵπποις τε πολλοῖς ἅρμασίν τ᾽ ἡσκημένοι. 

κἀμὲ στρατηγεῖν δῆτα Μενέλεω χάριν 
εἵλοντο, σύγγονόν γε. τἀξίωμα δὲ 
ἄλλος τις ὥφελ᾽ ἀντ᾽ ἐμοῦ λαβεῖν τόδε. 
ἠθροισμένου δὲ καὶ ξυνεστῶτος στρατοῦ, 
ἥμεσθ᾽ ἀπλοίᾳ χρώμενοι κατ᾽ Αὐλίδα. 
Κάλχας δ᾽ ὁ μάντις ἀπορίᾳ κεχρημένοις 
ἀνεῖλεν Ἰφιγένειαν ἣ ἣν ἔσπειρ᾽ ἐγὼ 
᾿Αρτέμιδι θῦσαι τῇ τόδ᾽ οἰκούσῃ πέδον, 
καὶ πλοῦν τ᾽ ἔσεσθαι καὶ κατασκαφὰς Φρυγῶν 
θύσασι, μὴ θύσασι δ᾽ οὐκ εἶναι τάδε. 
κλύων δ᾽ ἐγὼ ταῦτ᾽, ὀρθίῳ κηρύγματι 
Ταλθύβιον εἶπον πάντ᾽ ἀφιέναι στρατόν, 
ὡς οὔποτ᾽ ἂν τλὰς θυγατέρα κτανεῖν ἐμήν. 
οὗ δή μ᾽ ἀδελφὸς πάντα προσφέρων λόγον 
ἔπεισε τλῆναι δεινά. κἀν δέλτου πτυχαῖς 
γράψας ἔπεμψα πρὸς δάμαρτα τὴν ἐμὴν 
στέλλειν ᾿Αχιλλεῖ θυγατέρ᾽ ὡς γαμουμένην, 
τό τ᾽ ἀξίωμα τἀνδρὸς ἐκγαυρούμενος, 
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8516 ὁο[056---ἨΟ δᾶ 5Π6 πενεὺ σἤόϑοη Πΐτη [-- 70 
Μεποῖαιβ. Τῆδη ἤτοι Ρηγγ ρα ἢ6 ΠῸ ὑαθῥεβ 
ΤῊς Οοαάεββεβ, ἃ5. Αυρῖνε Ἰαρεπα {6]]5, 
Τὸ ϑ'ραγία οδμλθ, ῃΪ5 νϑϑῦαστα Ἡσνεξ μεείαϊτοα 
ΑἸ δαμηΐηρ ἡν Ὁ} σΟ] 4, θαυ θαγὶο Ὀγαν εν, 
Τονεα Ηεϊθη, πα ννὰ5 ἰονεᾶ, 5ἴο] 6 ἢδν δῃηα ἢφα 
Τὸ [44᾽5 Ξἰεδαϊηρσθ, γνῃ θη ἤτοι ΠοΟπΊδ αἴαν 
Μεπαῖδιβ ννὰ5. ΤἬγοιρῊ Η 6]]85 ἔλθ ηΖΥ -σἰπηρ 
Ηδ6 5Ξρεᾶ, ἱπνοκίησ ΤΥ Πάδγοιιβ᾽ ἀποϊθηΐ οαΐῃ, 
ΟἸαἰμΐηρ οὗ 411 ὑπεὶν θοηα ἕο ΠΕΡ ὑπῈ ψτοησαα. 

ὙΠεγεαῦ ἃΡ 5ρίδηρ ἴπΠ6 Ηδ]]6 65 5ρθ αν ἰπ Πδη4, 80 
Ποπηεᾶ τηδῖ] οὗ Πρ}, ἀπ ἴο ὑΠ8 ΠΑΥΤΟΥ ΘΌΥΨῈ 
ΟΥ̓ Αὐ)15 ΘΆ 116, ΜΠ ΒΆΠ1ΘΥ 5 8 η6 ψν 1 5}|16]α5, 
ΑΠπα ΤΔ ΠΥ ἃ ΠοΙδ6 ἃπα σμδυὶοῖβ ΤηΔ ΠΥ δυταγθῇ. 
ΑΠπᾶ τὴϑ ἴο Μεποϊδιιβ᾽ δαῖτα ον οἢο5868 
ΕῸν σοῦ, Ηἷα Ὀγούμεσ. νου] βοῖης οὐ τη8 
ΜΙρῦ θὰῦ πᾶνε σνοπ ἔπ ΠΟΠΟᾺΙ ἴῃ ΤῊΥ 5ἰεδα ! 

Νον θη ἐπα σαϊμουεα Ποβὺ οροῦμου οδιη6, 
Αὐ Αὐ]15 αἰα νγα ἔδιτν ννϑδῦπου-θουπα. 
απ {ΠῸ 5εεὺ ΟἿ] Πὰ5 θ846 ἴῃ οὐἱ ἀΘβρϑὶν 
51γ Τρῃϊροποία, μου Ποῖ 1 Ρεραῦ, 90 
Το Αὐΐθμβ πὸ αν] ] εἰ ἢ ἴῃ ἐΠ15 Ἰδηα ; 
50 5Πο00]4 νγὲ νογᾶρβ, 8π6 50 Ῥἢσυρία βῃηϊζα ; 
Βαυὺ 1ξ νναὲ 5]ονν ποὺ ποῦ, Ὁ 5ῃοι]α ποὺ θε. 
Ι, ψΠεη 1 Πεατα {Πϊ5, θα 6 “ΓΑΙ Π γ Ὀἷτ5 
1) 15ηλ155 ὑπΠ6 Ποϑὺ νι ᾿γοοϊατηδίϊομ Ἰοπά, 
5ίπος 1 που] παν Ὲσ ὈΥΌΟΚ ἴο 5]4ν τὴν Οἢ1]α. 
ὙνΠετθαῦ τὰν Ὀγοῦμου, ρ] εδάϊπρ' τη η] 0] Ρ]688, 
Τὸ {πε Πουτοῦ ἔμστιδῦ τηθ. ἴ[ῖῃ ἃ ἰδ] εἰ 5 [0145 
Ι ντοῖΐθ, δῃα 846 {πϑγείη τὴν τἱΐα ἴο βεπα 
Ουὖν ἀδυρηῃΐει, 85 το θ6 Δοἢ 1 65᾽ Ὀγ146, 100 
Εἰχιο!]εα ἐπογεῖπ ἐπ Ποτοβ Πρ] ταρυΐα, 

Ἐ9 
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συμπλεῖν τ᾽ ᾿Αχαιοῖς οὕνεκ᾽ οὐ θέλοι λέγων, 

εἰ μὴ παρ᾽ ἡμῶν εἶσιν εἰς Φθίαν λέχος: 
πειθὼ γὰρ εἶχον τήνδε πρὸς δάμαρτ᾽ ἐμήν, 
ψευδῆ συνάψας ἀμφὶ παρθένου γάμον. 
μόνοι δ᾽ ᾿Αχαιῶν ἰ ἴσμεν ὡς ἔχει τάδε 
Κάλχας, ᾿Οδυσσεύς, Μενέλεώς θ᾽. ἃ δ᾽ οὐ καλῶς 
ἔγνων τότ᾽, αὖθις μεταγράφω καλῶς πάλιν 
εἰς τήνδε ΘΕ ἣν κατ᾽ εὐφρόνης σκιὰν 
λύοντα καὶ συνδοῦντά μ' εἰσεῖδες, γέρον. 
ἀλλ᾽ εἶα χώρει τάσδ᾽ ἐπιστολὰς λαβὼν 
πρὸς Αργος. ἃ δὲ κέκευθε δέλτος ἐν πτυχαῖς, 
λόγῳ͵ φράσω σοι πάντα τἀγγεγραμμένα" 
πιστὸς γὰρ ἀλόχῳ τοῖς τ᾽ ἐμοῖς δόμοισιν εἶ. 

ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ 
λεγε καὶ σήμαιν᾽, ἵνα καὶ γχώσσῃ ᾿ 
σύντονα τοῖς σοῖς γράμμασιν αὐδῶ. 

ἈΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

πέμπω σοι πρὸς ταῖς πρόσθεν 
δέλτοις, ὦ Λήδας ἔρνος, 

Ἁ , ἂ. ἈΝ Ὃ Ν 

μὴ στέλλειν τὰν σὰν νιν πρὸς 
Ἁ , ἤ ᾽ ᾽ ’ὔ 

τὰν κολπτώδη πτέρυγ᾽ Εὐβοίας 
Αὖλιν ἀκλύσταν. 
εἰς ἄλλας ὥρας γὰρ δὴ 
παιδὸς δαίσομεν ὑμεναίους. 

ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ 

καὶ πῶς ᾿Αχιλεὺς λέκτρων ἀπλακὼν 
οὐ μέγα φυσῶν θυμὸν ἐπαρεῖ 
σοὶ σῇ τ᾽ ἀλόχῳ ; ; 

τόδε καὶ δεινόν. σήμαιν᾽ ὅ τι φής. 
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ϑαϊα ἢ ΑσΠαθδ᾿ 5 ποῦ ἢ6 ψου]α ποῦ 541], 
Ἐχοορῦ ἃ γα 6 οὗ ουν ποιβα ομηα ἕο ΡῬΗΙΗϊδ. 
Υδα, ὉΠ15 1 σουηΐοα 5ῃου]α ρευβδαθ τὴν νυ ϊΐε, 
ΘΌΟἢ. ἐνδατηϊηρ οὗ ἔεϊ σπθα βρουβα]5 ἔου ὅΠ|6 τιμαί. 

ΤΗΐβ ποπθ Δομαθδμ πουνεῦῃ νυ ἢ τη, βᾶνα 
(1615, Οάγββειβ, ΜΈ ποὶαιβ. Νὸονν 
ΤΠαῦ ψτοηρ 1 ποτα τθνοῖκθ, ἃπα τυυῖτα ἐπα γα ἢ 
ὙΥΠΠΐη {15 5010}}, νυν Β1οἢν ἴῃ {Π6 οἹοομι οὗ πὶρ} 
ἼΠοιι 5ανν᾽ δῦ τη6, ποῖ δηὔ, ΟΡ ἢ 86 γ6568]. 110 

ὍΡ, ρο, {πὶ5 Ἰεἴζον απο Αὐρὸβ θθδῦ ; 
Απα ψῇαὺ ἐπα ἔδθ]εὺ 4 60}} ἴῃ 115 0145, 
ΑἹΙ ὉΠῖπρϑ ποτα υυϊτίαπ, ψν1}} 1 {6}} το {Π66, 
ΕῸΣ Ἰογὰὶ ἴο τὴν ψἱΐα ἀπά ἤοιδα αὐ ὑπο. 

ΟΓῸ ΒΕΗΨΑΝΤ 

Ξρϑδκ, ἀπαᾶ ἄθοΐασθ, ὑπαῦ τὴν ἴα]α Πϑατα 
Εἴπρ' ὑσιι θοϑίάς ὑπΠ6 υυυϊ θη τνοτά. 

ΑΘΆΜΕΜΝΟΝ 

(Κεαάς)--.-“ Τὶ ααὰ [ἰο τιν ἰοἰἐογ} τηυγῖέ δϑίοτε :--- 
Ο οι ὁ Γ,οάα, ἀο ἐλοῖι βοπὰ 

Τὰ ἀαιισἠλίον ποέ τριίο ἐλ γυαυοίοδ5 5076 
ΟΓ Δεϊῖ5, τύλονο ἐμ δοπά 190 

ΟἽ ἐμαὲ δϑα-ρίπίοη οὐ Πόσα ἰλδ5 
Ομ σλαροη. [2 γὲ τ06 οοἰοῦγαίο 

Οὐω" ἀαισἠίογ᾽ 5 πιανγίασο- ἴ6 δοἰθηυγ165, 
ΑΙ ξοαάδοη ηειδέ γυο γυαϊῖί.᾽᾽ 

ΟΙ ΒΕΒΨΑΝΤ 
Υεῦ, 16 ΑΘΠ11165 Ἰόβα Πἷβ ρ!ρῃξεα βροῦβο, 

ὙΥῚ] ποῦ Πῖ5 ἀπ σου 5 ἐεαροβϑῦ 5.0.6} 
Αραϊπβὺ {πδ6 δπα ἐῃν να ἢ 8016, Ρο ΠΟ 5 

15 {Π15 !---ἶπγ πιθδηΐπρ [6]]. 

15 
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ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
", ᾽ ᾽ Μ᾿ ,ὔ ᾽ Ἁ ὄνομ᾽, οὐκ ἔργον παρέχων ᾿Αχιλεὺς 
οὐκ οἷδε γάμους, οὐδ᾽ ὅ τι πράσσομεν, 

70) “, ͵ ΚΣ. ΄ ν: 
130 οὐδ᾽ ὅτι κείνῳ παῖδ᾽ ἐπεφήμισα 

νυμφείους εἰς ἀγκώνων 
εὐνὰς ἐκδώσειν λέκτροις. 

ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ 
δεινά Υ ἐτόλμας, ̓ Αγάμεμνονυ ἄναξ, 
ὃς τῷ τῆς. θεᾶς σὴν παῖδ᾽ ἄλοχον 
φατίσας ἦγες σφάγιον Δαναοῖς. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
γ' 

οἴμοι, γνώμας ἐξέσταν, 
αἰαῖ, πίπτω δ᾽ εἰς ἄταν. 
᾽ ΧΗ Ύ, Ν , Ἅ) 

ἀλλ’ θ᾽ ἐρέσσων σὸν πόδω, γήρᾳ 
μηδὲν ὑπείκων. 

ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ 
140 σπεύδω, βασιλεῦ. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
΄, γνϑ τὰ Α “ 

μή νυν μήτ᾽ ἀλσώδεις ἵζου 
΄ 7 Δ᾽ ὦ ΄ι 

κρήνας, μήθ᾽ ὕπνῳ θελχθῆς. 

ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ 
" , 

εὔφημα θρόει. 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

΄ὔ ν , . 

πάντῃ δὲ πόρον σχιστὸν ἀμείβων 
λεῦσσε, φυλάσσων μή τίς σε λάθῃ 
τροχαλοῖσιν ὄχοις παραμειψαμένη 
παῖδα κομίξουσ᾽ ἐνθάδ᾽ ἀπήνη 
Δαναῶν πρὸς ναῦς. 

150 ἣν γάρ νιν πομπαῖς ἀντήσῃς, 
πάλιν ἐξόρμα, σεῖε χαλινούς, 
ἐπὶ Κυκλώπων ἱεὶς θυμέλας. 

τό 



ΓΙΡΗΙΘΕΝΕΙΑ ΑΤ ΑΥΠΙ5 

ΑΘΑΜΕΜΝΟΝ 

Ηἰς πα Π16, ΠΟ τοΥ6, Δ ἢ11165 16 ηα5,--- Πα Κπον 
Νοιυρῇ οὗ ἃ θγ]46, ΠΟΥ ἀρ] ννα ρ]δηπεά, 

ΝοΥ πον ἴο τη 1 Πᾶνε, ἴῃ νοτὰ δ]οπε, 130 
αἴνεη τὴΥ δι ρηζεν᾽ 5 μαπά. 

ΟἸὮ ΒΕΆΨΑΝΤ 
ἘδΑΥ ]]ν, ΑΡΆΓΠΘΙηΠΟΙ, νγᾶ5 [15 ἄ0η6, 

ΤΗδὺ ὑπο 5Ππου]αϑὺ Ὀγυηρ ἔην οἢ1]4, Ο Κίησ, 
ΗἸΠδυ, παιηθδα Ὀυ146 απο της Οοάαοφ55᾽ 501, 

Υεῖῦ ἃ Ὀυγη -οὔἴευίης ! 

ΑΘΆΜΈΜΝΟΝ 
γος ! [χη ἃ}} αἰϑίγαιρῃϊ: 
Ι ἅτὴ γυϑε]ϊηρ Τὰ] η-ὑναγά ! 

ϑρεεα τῃν ἔοοῦ, ἀποϊεηΐ, 5]δοκίησ πουσῃῦ 
Εογ οἰα. 

ΟΙὉ ΒΕΆΥΑΝΤ 
Ι 5ρεεά, τὴγ Ἰοχα. 140 

ΔΟΆΜΕΜΝΟΝ 
510 {πες ποὺ ἄοννπ ΚΠεσα ὑπΠεῸ ἐογαϑυ-οαπηὺβ ᾿θᾶρ, 
Νεῖῖμεσ ΡῈ Ρουπᾶ Ὀγ {Πα 5Ρ6}] οἵ 5]ςερ. 

ΟΙ(Ὦ ΒΕΒΥΑΝΤ 
Βγϑαῦπμε ποῦ βιοῆ ἀουθὺ ΔΌΠουγεᾶ ! 

ΑΘΆΜΕΜΝΟΝ 
Ὑ Ώδη ἵπποι οοπιοδῦ γΠΘτα ννὰγ5 ρανΐ, Καοηϊν ἔπ 6ὴ 
γναίςῃ, Ἰεϑῦ ἃ ομαγιοῦ εβοαρε ἴῃ ν Κα, 
ὙγΠῆοβε τ πρὶ ΜΠ 6 6]5 ρευδανθηὔιγα τηδῪ ΠΟΔΓ 
ΜνΥ ἀδυρῃΐξεν Εἰ Πουνατα, ἐνεπ ἴο γΠετα 

Βε {πε 5ῃ1ρ5 οἵ {πε ᾿ϑαμδᾶδῃ τηεη. 
Εογ, 16 που ἸΙρσηῦ οα Π6Ὶ Ἵβοογὺ- γ81}, 150 
ΤΉ Θπ ἔχῃ ἔπϑτη ἀθΔΟΚΚ, συᾶβρ, 5Π84Κε {πε τείῃ : 
Τὸ τῆς νν8}15 ὑγοϊορεδῃ βρεεὰ ἔπει δρϑίῃ. 

17 
ΥΟΙ, 1 σ 



160 

170 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Ἡ ἘΝ ΑΥ̓ΛΙΔΙ 

ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ 

ἔσται τάδε. 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

κλήθρων δ᾽ ἐξόρμα.1 
ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ 

Ἂν; Ν Ἵ Ψ' “Ὁ " 

πιστὸς δὲ φράσας τάδε πῶς ἔσομαι, 
[ο Ἁ ᾽ ᾿ 

λέγε, παιδὶ σέθεν τῇ σῇ τ’ ἀλόχῳ; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

σφραγῖδα φύλασσ᾽ ἣν ἐπὶ δέλτῳ 
τήνδε κομίζεις. ἴθι. λευκαίνει 

, - " ΄ 3: δ ἃ 

τόδε φῶς ἤδη λάμπουσ᾽ ἠὼς 
πῦρ τε τεθρίππων τῶν ᾿Λελίου" 
σύλλαβε μόχθων. 
θνητῶν δ᾽ ὄλβιος εἰς τέλος οὐδεὶς 
οὐδ᾽ εὐδαίμων' 

» Ν δ Υ 

οὕπω γὰρ ἔφυ τις ἄλυπος. 

ΧΟΡΟΣ 
" ᾽ Ν ΄ ’ ἐμολον ἀμφὶ παρακτίαν στρ. α 
ψάμαθον Αὐλίδος ἐναλίας, 
Ἰυὐρίπου διὰ χευμάτων 
κέλσασα στενοπόρθμων, 
Χαλκίδα πόλιν ἐμὰν προλιποῦσ᾽, 

᾽ ΄ « , τ 

ἀγχιάλων ὑδάτων τροφὸν 
τᾶς κλεινᾶς ᾿Αρεθούσας, 

- ,ὔ 

᾿Αχαιῶν στρατιὰν ὡς ἰδοίμαν 
΄ , 

ἀγαυῶν τε πλάτας ναυσιπόρους 
ξ , ἃ ΨΙΊΆ, ͵ ἡμιθέων, οὺς ἐπὶ Προί- 
αν ἐλάταις χιλιόναυσιν 

ἶ 

τὸν ξανθὸν Μενέλαον 
ἁμέτεροι πόσεις 

1 Λάορύϊηρ, ΝΝιιοῖκ᾽ 5 ἀυυδηρθιηθηῦ ἃπα γοϑάϊηρ ἴον 1]. 149--162, 



ΙΡΗΙΘΕΝΕΙΑ ΑἹ ΑἹ 

ΟἿ) ΒΕΗΨΑΝΤ 
Υεα, ὑΠ|5 νν1}} 1 40. 

ΛΘΟΆΜΕΜΝΟΝ 
Ῥ ομ ὑπ σαΐα5 ἔου ἢ οῸ. 

: ΟΙ ΒΕΙΨΑΝΤ' 
γοῦ πὸνν 518}} ὑπ γ υνἱξα ἀπά ὑπ ν ἀαιρηΐον Κπονν 
Μνυ ἔτ ποτοίη, ὑπαὺ {πΠ6 {ππρ 15 50 Ὁ 

ΛΟΆΜΕΜΝΟΝ 
Κοερ ποῖ {115 568], νυ ΠΟ 5 6 ΠΥ Ὲ55 1165 
Οἱ {πὸ Ἰοξεν ποι θεανεδί. ἄνναγ !--ἶμ βκίθβ 
ΑἸγοδαν ἅτ στον, πᾷ ὑπου Κἰπα]6 δἴδυ 
ὙΠ {πα ἀν᾽ 5 ἢσϑὺ ἤσπ5}), ἀπα ὑπὸ δ π- σα 5. ΟΔΥ. 

Νον Β6ΙρΡ ἴποιὺ τὰν 5 γαϊδ! 
[αϊὶ οἵνν ΒΕΆΨΑΝΤ. 

Νο τῆδῃ ἴο {π6 ἐπα ἰ5 ουϊαμηαΐεθ, 160 
ΗΔΡΡΥ 5 πόμα: 

Εν ἃ ἰοῦ πνοχϑα Ππϑνοῖ Π181 νοῦ ἡνΟ. [Παϊὶ, 
πίον σμοαῦβ 

ΟΗΟΕῦΒ 
ΙΒᾶνα οομλα ἴο {πΠ6 Αυ]ΐδη 568- σῚ]᾽ 5 νεῦρα, (δέν. 7) 

Τὸ Ποῖ ρ᾽θαμγΐηρ 5Β8Π68 : 
πᾶνε νογαρσοα ΕαΡα5᾽ τ 5] η σ᾽ ΒΌΓΡα 

τοι ὑΠ6 οἰΐγ ὑπαῦ 5ἴαμαβ 
Θαδεη οἵ {πε 56δ- σαῖθ, ΟΠ] οῖ5 τηϊπ6, 

Οἱ ψΠοβα θοβοιη- 14 
Ατεύμυβα σ᾽] θατηεῖν, ἔπε Τουιπίαϊη ἀἰνπε,---- 

Ηδνα οομλς ἴο θε πο] α 170 
ΤῊης Δομαθδη ἃυταγ, ἃΠπΠ4 ὕΠ6 ΠΠΘΥΌΟβ᾽ ΟδΙ 5 

ΤΠαὺ 514}1 οπνναυα 5ρ6εα 
Α Ὁπουβαπα σΆ]]6γ5 ἴο ΤΟΥ] Πα 8. 5Π0165. 

ΤΠ 656 ὕννο Κίηρβ Ἰοδά: 
Υε8, υνἱῦἢ ῥυΐηοο Μαποῖαιβ ἔπ ρσο] 6 η-Παϊγοά, 

Α5 οὐχ οὐ Ἰου 5 58 γ, 
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ΙΦΙΤΕΝΕΙΑ Ἡ ΕΝ ΑΥ̓ΛΙΔΙ 

ἐνέπουσ᾽ ᾿Αγαμέμνονά τ’ εὐπατρίδαν 
στέλλειν ἐπὶ τὰν “Πλέναν, ἀπ᾽ 
Εὐρώτα δονακοτρόφου 
Πάρις ὁ βουκόλος ἃν ἔλαβε, 
δῶρον τᾶς ᾿Αφροδίτας, 
ὅτ᾽ ἐπὶ κρηναίαισι. δρόσοις 
Ἥρᾳ Παλλάδι τ ἔριν ἔριν 
μορφᾶς ἃ Κύπρις ἔσχεν. 

πολύθυτον δὲ δι᾿ ἄλσος ᾿Αρ- 
τέμιδος ἤλυθον ὀρομένα, 
φοινίσσουσα παρῇδ᾽ ἐμὰν 
αἰσχύνᾳ νεοθαλεῖ, 
ἀσπίδος ἔρυμα καὶ κλισίας 
ὁπλοφόρους Δαναῶν θέλουσ᾽ 
“ 2 0. ἵππων τ᾽ ὄχλον ἰδέσθαι. 

κατεῖδον δὲ δύ᾽ Αἴαντε συνέδρω 
τὸν Οἰλέως Τελαμῶνός τε γόνον, 
τὸν Σαλαμῖνος στέφανον, 
Πρωτεσίλαόν τ᾽ ἐπὶ θάκοις 
πεσσῶν ἡδομένους μορ- 
φαῖσι πολυπλόκοις, 
Παλαμήδεά θ᾽, ὃν τέκε παῖς ὁ Ἰ]οσε:- 
δᾶνος, Διομήδεά θ᾽ ἡδο- 
ναῖς δίσκου κεχαρημένον, 
παρὰ δὲ Μηριόνην, "Άρεος 
ὄζον, θαῦμα βροτοῖσι, 

ἀντ. αἱ 



ΙΡΗΙΘΕΈΝΕΙΑ ΑΤ ΑΥἹῚΒ 

Απα ψ ἢ Κίηρ ΑαΠΠδτηποη 4}} ἔῃ 656 ἔατεάᾶ 
Οηἡ ἴθ νβῃηρϑάποθ-νναν, 

Οἱ ἔπε αποϑῦ οὗ Ποὺ Ποῖ ἐπα Πουπηδῃ ἄγανν 
Εγοῖὰ 966 {ΠπΠ6 Εἶνοὺ 130 

ΟΥ̓ νη ϊθροσίηρ τθθαϑβ, ἢϊβ βίπτινασα 4116,--- 
ΑΡρἢνοαῖξα ὑΠ6 ροἵνου,-- 

Ῥτοιηἶβθα, θη ἱπῖο ὑπ ἔοιιηταΐϊπ ἄοννῃ 
Ξρταγ-νε] θα 56 ἀδβοθηαθ4,} 

θη τ Ηδτὰ Δπα ῬΆ]]ὰ5 ἴον θαι γ᾽ 5 ΟΙΌ ἢ 
ΤῊΘ Ογρυίδη οοπίεπαςα. 

πα ΤΠγοι ἢ Αὐὐθμἶβ᾽ ρτονα οἵ βδουϊῆοα (ΑἋ4πί. 1) 
Ηβεπρ' 1 οΔΠΊ6, 

ὙΜΏ1|6 βυν" ἴπ τὴν ΟΠ 66 κ5 αἸα {Π6 οΥἸΠ ΒΟ υἶβ86, 
ΤῊΘ γτΌ565 οἵ 5Βῆδιηδ: 

ΒῸν ἴο Ἰοοῖς οα {π6 5}16145, οὐ πε [εηΐβ Δρ] ΘΔ) 190 
ὙΠ Δ 5, ννᾶ5 [1 ἔαΐη, 

Απα οἡ ὑπηοηρίπο θαι προ οΠδυϊοῦ-θᾶτη. 
ΤΠ ογα τηλυκεαᾶ 1 ὑνναΐῃ, 

ΤῊΣ ΟἸΠ Αἴας δηα ο]δυηοπ᾽ 5 ἢ Πα, 
ΘΔ] τη ἶ8᾽ ΡΥ] 6. 

Βν {πῸ 5} πρ' τπὰΖα οἵ {πε ἀγαπρηῖβ "6 στ] δα 
ϑαὺ 5146 Ὀγ 5468 

Ῥγούΐεβϑιϊαιβ ἃπα Πα ὑπαῦ νγᾶβ βρυιηρ 
ΟΥ̓ Ροβεϊοπ᾿ 5 5666, 

Ῥα]απηθ 65 : πα ἔπονθ, θγ ὑΠ6 βἰτοηρ᾽ ἀύτὰ ἤπηνσ 
ΟΥ̓ Τίομηεας, φ00 

914 τππῸ αἀἴβοιβ ἰδὰρ, ἀπά ἢ Ἰογεά {πεογείῃ ; 
Απα Παιὰ Ρεϑβϑίάβ ἢΐτη 

γγὰβ. Μευίομεβ οὔ πὸ νῆαν-ροα᾽ 5 Κίῃη--- 
Μεη ψοπάεγίηρ ογεξα Πΐτη. 

1 Τὴ Απατγοηιαοδΐο, 284-85, {π6 τἶναὶ αοἄάδδββθβ ἀγ ἀθβουοᾶ 
85 θα Πΐπρ ἴῃ ἃ ζογθβύ-ξουιπίδὶη Ὀθἕογα σοτηϊηρ Ὀθΐοσα ῬδΥῚΒ ἴον 
ἡπαρτηθηῦ, 
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τὸν ἀπὸ νησαίων τ᾽ ὀρέων 
Λαέρτα τόκον, ἅμα δὲ Νι- 
ρῆ, κάλλιστον ᾿Αχαιῶν. 

τὸν ἰσάνεμόν τε ποδοῖν μεσῳδ. 
λαιψηροδρόμον ᾿Αχιλῆα, 
τὸν ἃ Θέτις τέκε καὶ 
Χείρων ἐξεπόνασεν, 
εἶδον αἰγιαλοῖσι 
παρά τε κροκάλαις δρόμον ἔχοντα σὺν ὅπλοις" 
ἅμιλλαν δ᾽ ἐπόνει ποδοῖν 
πρὸς ἅρμα τέτρωρον 
ἑλίσσων περὶ νίκας. 
ὁ δὲ διφρηλάτας ἐβοᾶτ᾽ 
Εὐὔμηλὸς Φερητιάδας, 
ᾧ καλλίστους ἰδόμαν 
χρυσοδαιδάλτους στομίοις 
πώλους κέντρῳ θεινομένους, 
τοὺς μὲν μέσους ξυγίους, 
λευκοστίκτῳ τριχὶ βαλιούς, 
τοὺς δ᾽ ἔξω σειροφόρους, 
ἀντήρεις καμπαῖσι δρόμων, 
πυρσότριχας, μονόχαλα δ᾽ ὑπὸ σφυρὰ 
ποικιλοδέρμονας' οἷς παρεπάλλετο 
Πηλεΐδας σὺν ὅπλοισι παρ᾽ ἄντυγα 
καὶ σύριγγας ἁρματείους. 

ναῶν δ᾽ εἰς ἀριθμὸν ἤλυθον στρ. β΄ 
καὶ θέαν ἀθέσφατον, 
τὰν γυναικεῖον ὄψιν ὀμμάτων 
ὡς πλήσαιμι, μείλινον ἁδονάν. 
καὶ κέρας μὲν ἣν 
δεξιὸν πλάτας ἔχων 

22 
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Απᾶ 1,ογίδϑ᾽ 500. ἤτοι {πὸ 1516- 1115 [Ὰν 
ΤΠΥΟῸρΡῊ ὑπῈ 5θ8-ὰζα ρ] δα μηΐηρ ; 

Απᾶ Νίτειϑ, οὗ 41}} {πα Ποβϑὺ οἵ ννὰῦ 
ΤΠ6 σοοα!!οϑῦ- βθθ μη’, 

(ΛΙ]οοαο) 

ΤΠ δ ννὰ5 ἈΠ] 65, τ ο56 [δ οῦ ἀγθ 85 νυ ἱπᾶς ἴον {Π6 
βΒ᾽ου Τα -ΤἼ5}) ΠΠΓΘΙΠΘΩ͂ : 

Ηἰμὰ 1 Ρεμῃεὶα ψῆὸ οἵ Τμεὺθ νὰ θοῦ, ΨΡῸ οἵ 
ΟΠ ἰγοπ νγνὰβ ὑγαϊπ δα : 

ΟἸδα ἴῃ Πϊβ δυμηοιν ἢ 6 ταοοα, ΟΥ̓ 586, ΟνΟΥ 5} 19}]6 
6 εἰταϊηθά, [ομαυϊοῦ οἵ ἔσαν, 

Μαϊομίηρ ἴῃ οοπίοθῦ οὐ ον τ 685 ἢ. ἔθεῦ ἢ ἃ 
Βοιυπάϊηρ ὑΠ|6 βύνεαρ οὔ {ΠῸ σουτβα ἴον πε νἱοίουν :-- 

γᾺ ΠΡ ΕΥ̓ΘΙΤΊΟΤῈ [πα πα θοτὲ 
5Πουῖς ἔτοτη ΡΠ ΘΥ υϊα Ἐλιμη 6115, πα ἀγα ἹὉ} 611ὸ σοδα 
διηοΐα μ6 5 ΠπουβῈ 5. τηοϑῦ ροοαΪν.--- δανν ὑΠΠ 6}, βδῪν 

Βο]4-οἸἴον ἄθοῖκ 
ΒΊΙΘΏΪν ὑμεῖν Ὀ15 ; πα {Π6 πα πιοϑῦ, ὕΠ6 σύ -σοΚα ὙΠῸ 

Ῥοτα οἡ ὑπμεῖὶν πϑοῖς, 
ΠλΑρρ]βα ννεσύθ ὕππδυ, νἹὉΠ ἃ δ] ποτα ἃπα ἔπ αυα {πὸ ἃ 

5Π 0 -5ηγϊ ὕθη ἤδοϊκ. [Ὀπτπϊπρ-Ροβῦ 5 ορῦ, 
ΤΠΟΥ ὑπᾶαῦ ἰπ ἰγαοθβ ψιποὰῦ τουῦπα Π6 ΡΘΥΠ]ΠΟΙ5 
Βαγβ ψεῦα παν, βροϊζεα ὑμεῖς {ευ]οο κα : Ῥε] εἰ 65 

Ρεϑίάς ὑπεπὶ οἡ-Ἰοὰρῦ: 
ΒΠ δα Θα ἴῃ Πἷ5. ΠΑΥΓΠ 655, πῆρ οίηρ ὈΥ ΟΔ7-18}} ἃπα 

ΑΧ]6 Πα Ἰκερῦ. 

(δὲν. 2) 
Απᾶ 1 οδπι6 ψΠοτα {πε Ποϑὺ οὗ ὑπ νυ ᾶγ-5}105 1165,--- 

Α τῆᾶγνεὶ ραϑβὺ ἰ{ε]]1η0,--- 
Τὸ Π}] νι} {Π|6 νβίοι ἃ ὑγου δ᾿ 5 δύ 65 

Απᾶ ἃ Πεαιῦ Ἰογ-ϑνν Πρ’. 
Απα ἔπειθ, οα ἔπ σὶρ] νναγα τνϊηρ' ἀγαγεα, 
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ἸΦΙΓΈΝΕΙΑ Η ἘΝ ΑΥ̓ΛΙΔῚ 

Φθιώτας ὁ Μυρμιδὼν "Αρης 
πεντήκοντα ναυσὶ θουρίαις. 
χρυσέαις δ᾽ εἰκόσιν κατ᾽’ ἄκρα Νη- 

240 ρῇδες ὃ ἕστασαν θεαί, 
πρύμναις σῆμ’ ᾿Αχιλλείου στρατοῦ. 
᾿Αργείων δὲ ταῖσδ᾽ ἰσήρετμοι ἄντ. 5. 
νᾶες ἕστασαν πέλας" 
ὧν ὁ Μηκιστέως στρατηλάτας 
παῖς ἣν, Ταλαὸς ὃν τρέφει πατήρ" 
Καπανέως τε παῖς. 
Σθένελος" ᾿Ατθίδος δ᾽ ἄγων 
ἑξήκοντα ναῦς ὁ Θησέως 
παῖς ἑξῆς ἐναυλόχει θεὰν 

οὔθ Παλλάδ᾽ ἐν μωνύχοις ἔχων πτερω- 
Σ τοῖσιν ἅρμασιν θετὸν 

εὔσημόν τε φάσμα ναυβάταις. 

Βοιωτῶν δ᾽ ὅπλισμα ποντίας στρ. γ᾽ 
πεντήκοντα νῆας εἰδόμαν 
σημείοισιν ἐστολισμένας" 
τοῖς δὲ Καδμος ἣν 
χρύσεον δράκοντ᾽ ἔχων 
ἀμφὶ ναῶν ̓ κόρυμβα' 
Λήιτος δ᾽ ὁ γηγενὴς 

200 ἄρχε ναΐου στρατοῦ" 

Φωκίδος δ᾽ ἀπὸ χθονός, 
Λοκρὰς δὲ τοῖσδ᾽ ἴσας ἄγων 
ἣν ναῦς Οἰλέως τόκος κλυτὰν 
Θρονιάδ᾽ ἐκλιπὼν πόλιν. 

Μυκήνας δὲ τᾶς Κυκλωπίας ἀντ. γ΄ 
παῖς ᾿Ατρέως ἔπεμπε ναυβάτας 
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νγὰς ΡΠ ΗΪα᾿ 5 Μυγυμηάοη θα 16-«ἱά, 
ΕἸΡΕΥ ΘΆΠΙΟγ5 βυνὉ ἴον [Π 6 νγδυ, 
ὙΠ ὑπ τη Κ5 οὗ οαὐβ Ὀγ ὑπεῖν θα] να ΚΒ ϑυναν ϑᾶ ; 
Απᾶ ΒΊρἢ ὁ ἐπεὶν βἤθυηβ ἴῃ εἰ ρΊθ5 φρο θὴ 
Τῆς Νενεῖα Οοαααββεβ σ᾽ αηιθα δῇαγ, 940 
ΤῊΣ εἰρη ὃν ΔΟΠ]]65᾽ ᾿οϑῦ ὑρμο]άθη. 

Ηδτὰ Ργυ, Καθεὶς δαὰὰὶ Ὀγ [16 απο {Π656 (πὲ. 9) 
Πια τπ6 Αὐρῖνεοβ ραῦποῦ; 

ὙΠ Τα] ϑ᾽ ἐοβδθυ πο ραβ5εα παν {Π|π 5685,--- 
Μϑοοίϑίθις ἷβ ἔα 6 υ,--- 

Αμὰ νἱτἢ ΒΘ Π θη ] 5, (δ ραηθιιβ᾽ 50}, αὖ ἢἰ5 5146, 
Απά ἔμοῖα αἸ4 ἐπ ρΆ]]εγ5 οἵ Αἰείοα υ]46 

ἢ πὸ βοίοη οἵ Τ Πδβειβ, ἔπ6 παχὺ ἴο {π6 ᾿εξι,--- 
Θηρ5 ἐπγθθβοοῦθ,- --ἀ πα ΠπῸ6 ρ6 θυ] 685 μυ14 6 
ΟΥ̓ ἐπεῖν Ὀ] σου νγὰβ ἃ νη σϑα σαν, Ὀδαυηνσ 200 
ῬΑ]1845, τ ἢ Πουβ65 οὗ ποονοβ ππο]οΓ, 
Α Ὀ]εσϑδα αἴρει απῖο [Ὁ] 5εα- ἔδυϊησ. 

Βοεούϊα᾽ 5 θαυ κϑ 56 8- ]ϑῃϊηρ' (ϑὲν. 8) 
ΕἸ ὑπατα ἰὰυ: 

Ι τᾶν κοα ὑπεῖν ΘΙ ρ 5 ἤδβῃϊπο, 
Οδάσαιβ μδα ἐπον, 

ὙΠ οβα αοϊάδθη ΠΥαρῸΠ 5Π0Π6 
Οἱ 6δοῇ ϑἔδι π᾿ 5 ῬΑ ὨΪ5ΟῊ : 
Απαᾶ 1,εἴτιι5 Ἐλυ  Π 5. 505 

Τ,6α πεῖν ἀὐταγ. φθ0 
Δ ]16γ5 ἔτομὶ ΡΠ Οοἱ5 σα πη6 ; 
ΤΙη Τοοτῖδη θα κ5, ὑΠ6 5816 
Βγ ἴα]6, υνεηῦ ΤΠγΟΠ νη 5 ΤᾺ Π]6 

᾽Νϑδῖῃ Αἰδβ᾽ βυνᾶν. 

Αὐτεῖάεθ᾽ ΤΙΐζδη-Ῥα]δ66, (4"ι. 8) 
Μγορηδε, βεηΐ 
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ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Ἡ ἘΝ ΑΥ̓ΛΙΔΙ 

ναῶν ἑκατὸν ἠθροϊσμένους, 
σὺν δ᾽ ἀδελφὸς 1 ἣν 
ταγός, ὡς φίλος φίχῳ, 

9270 τᾶς φυγούσας μέλαθρα 
βαρβάρων χάριν γάμων 
πρᾶξιν “Ἑλλὰς ὡς λάβοι. 
ἐκ Πύλου δὲ Νέστορος 
Τερηνίου κατειδόμαν 
πρύμνας σῆμα ταυρόπουν ὁρᾶν, 
τὸν πάροικον ᾿Αλφεόν. 

Αἰνιάνων δὲ δωδεκάστολοι ἐπῳδ. 
νᾶες ἦσαν, ὧν ἄναξ Τουνεὺς 
ἄρχε" τῶνδε δ᾽ αὖ πέλας 

280 Ἤλιδος δυνάστορες, 
οὺς ᾿Επειοὺς ὠνόμαζε πᾶς λεώς" 
Εὐὔρυτος δ᾽ ἄνασσε τῶνδε: 
λευκήρετμον δ᾽ "Αρὴ 
Τάφιον ἦγεν, ὧν Μέγης ἄνασσε 
Φυλέως λόχευμ Ὡ. 
τὰς ̓ Βχίνας λιπὼν 
νήσους ναυβάταις ἀπροσῴφύρους. 

ςΣ:: 

Αἴας δ᾽ ὁ Σαλαμῖνος ἔντροφος 
900 δεξιὸν κέρας πρὸς τὸ λαιὸν ξύναγε, 

“- ' ΄ 

τῶν ἄσσον ὥρμει πλάταισιν 
ἐσχάταισι συμπλέκων 
δώδεκ᾽ εὐστροφωτάταισι ναυσίν: ὡς 
ἄϊον καὶ ναυβάταν 

γῸ 7 ,ὔ 

εἰδόμαν λεών" 
« ΟῚ 
ᾧ τις εἰ προσαρμύσει 

1 Μαυκ]απά : ἴον Αδραστος οὗ ΜΕΒ5. ἼΠοΥα ἰβ ποινῃθυθ 
6156 8ΠΥ τῃθηύϊοη οὗ δὴ Αἀταβϑύτιϑ ἴῃ ὑμῖ5 οΘοππϑούϊοῃ. 
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ΤΙΡΗΙΘΕΝΕΙΑ ΑἹ ΑΥΠ5 

ΤἼΗνοΠ ρα ἄεοῖκ5 οὐ ἤνε-βοοῦα σἈ]] δ γ5: 
Ηἰς Ῥγούμοι ννεηΐ 

ΑΚ {πο πα 1} {τ πα, ἴο ἴακα 
Ηδτυ, πὸ ὑΠπ6 Ποιηθ- θοπᾶς γα 6 270 
ΕῸΣ 4|16 π᾿ ρα! ] ἢ 5 βαῖϊκο, 

ΕῸΣ οἰ βυϊβουηθηΐ. 
ΤΠοτο, 5}}105 οἵ Ῥυ]οθ᾽ Κίηρ, 
Οετδπΐδη Ναβῖουι, Ὀυϊηρ 
ΤῊΘ ννεῖνα θ0]]- Β]αχοηΐην 

ΤΠαὺ ΑἸἹΡΠδαβ Ἰθηΐ. 

Θούπδαϑ, Κίηρ οἵ Αδπηίδη ΠἼΘΗ, (Εροΐοὴ 
ΜαυβΠ 4116 4 σΆ]] 6 γ5 ὕννο δ πα ἴδῃ: 
Ηδτα ὑπουεθυ {π6 α] να Κ5 ἤονν οΥ 
ΟΥ̓ ἼΠε Ἰογά5 οὗ ἘΠ]18᾽ Ροννου, 280 
ὙΠ οπι ὑπ ποϑὺ Ερείδηβ πάτο 
Ἐαγγἔτι5 ἴο 16δα ὑπθτὰ οᾶη6 ; 
1,εἀ {πῸ Τρ δὴ ἀτραπί-οαγεα 
ΤΠΘυθν Π8], νυ μῖ ἢ οὐ μϑα ἔοι Ἰονὰ 
ῬΗγ]Θαβ᾽ βοίοη Μεραβ, γῃῸ 
Ῥτοτὰ {πΠ6 ἘΟ ἰ ηδα [5165, νυ πογεῖο 
ΝῸὼ τῆδη 584115, ἢ5. νγασ- οϑῦ ἄγεν. 

Αἴαβ, ϑδίατηϊβ᾽ Γοϑίθυ]!ηρ, 
ΕΤΕ]α ἴῃ τοῦθ ἢΪ5 τἱρηθννατα ννῖηρ 
1 ὑποῖν Ἰον ηο ποᾶγαϑὺ ἰὰν : 290 
Ηε!τ-οθαγίηρ Κααὶβ ψεσα παν 
Τννεῖνα, ψν ΠΙ ἢ, τη ϑ 4116 4 αἰτογτηοϑῦ, 
ΟἸοβεα {πε πα ὑπαῦ {Ἰηρεα ἴῃς σοδρῦ, 
ΑΚ 1 Πεαιὰ, ἃπα πον τηϊρὴ τηδΊκ. 
ὙΠοβο νὴ ῦ ἢ θαυ θάγῖο Ῥᾶτὶς 
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ἸΦΙΓΈΝΕΙΑ Ἡ ἘΝ ΑΥ̓ΛΙΔῚ 

βαρβάρους βάριδας 
νόστον οὐκ ἀποίσεται, 

{ 

ἐνθάδ᾽ οἷον εἰδόμαν 
νάϊον πόρευμα, 

Ἀ ᾿ ᾽ » ΄ ΄ 
τὰ δὲ κατ᾽ οἴκους κλύουσα συγκλήτου 
μνήμην σῴξομαι στρατεύματος. 

ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ 
“Ὁ . [2 “- 

Μενέλαε, τολμᾷς δείν᾽, ἅ σ᾽ οὐ τολμᾶν χρεών. 
ΜΕΝΈΛΑΟΣ 

Μ , , Ν 3 

ἄπελθε: λίαν δεσπόταισι πιστὸς εἶ. 
ΠΡΕΣΒΥΤῊΣ 

ἐς ,ὔ ΕΣ 5 ,ὔ καλόν γέ μοι τοὔνειδος ἐξωνείδισας. 
ΜΕΝΈΛΑΟΣ 

κλαίοις ἄν, εἰ πράσσοις ἃ μὴ πράσσειν σε δεῖ. 
ΠΡΕΣΒΥΤῊΣ 

οὐ χρῆν σε λῦσαι δέλτον, ἣν ἐγὼ ἴφερον. 
ΜΕΝΕΛΑΟΣ 

οὐδέ γε φέρειν σε πᾶσιν ἄλλησιν κακά. 
ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ 

Σ “ “ ἀπ, ἦν ᾽ 

ἄλλοις ἁμιλλῶ ταῦτ᾽" ἄφες δὲ τήνδ᾽ ἐμοί, 
ΜΕΝΕΛΑΟΣ 

᾽ Ἂ ΧΙ οὐκ ἂν μεθείμην. 
ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ 

ΘΥ Ὁ 8} ἀῶ. , 

οὐδ᾽ ἔγωγ᾽ ἀφήσομαι. 
ΜΕΝΈΛΑΟΣ 

Υ͂. , 394 Ν ΄ὔ ἊΝ 

σκήπτρῳ τάχ᾽ ἄρα σὸν καθαιμάξω κάρα. 
ΠΡΕΣΒΥΤῊΣ 

ἀλλ᾽ εὐκλεές τοι δεσποτῶν θνήσκειν ὕπερ. 



ΙΡΗΙΘΈΝΕΙΑ ΑἹ ΑΥΤ15 

Μεεῖβ μΐπη, ἔγομν ἔπ 6 συ ΡὈ]6 ἴθι 
Νά νοῦ Ποῖὴς 5}4}} ἢ6 γί. 

1,0, ὑῃς. σοοαϊγ 568 -ΥΥᾺ 
᾿ΓΠαῦ της αγ65 πᾶνε βεθὴ ἴο ἄδγ' 
Εχϑὺ ὑΠ6 σγτοαῦ υνα]-Πλπ 5 θ᾽ 5 5[0}ν 
ΤἬχΟΙΡῊ τηΐηθ ΠΟΙῚ6 Τ8ΠῸ : ΠΟΥ 15 σ]οιν 
Ιῃ πΐπο ᾿ϑᾶτὺ 5Π8]] ᾿νε [Ὁ ἅγε. 

πίον οἵ ΒΕΒΥΑΝΊ, ργαδρίησ αὐ α ἰοίἐον γτυλλοῖι ΜΕΝ Εινλῦβ 
λας σπαίοἠοα ἤγοηι ἢϊἴρι. 

ΟΠ ΒΕΒΨΑΝΤΥ. 
Μεμποίδιβ, ὑΠ15 15 οαΐγαρε !-- -οἤδπηα οἡ ἐπθε ! 

ΜΕΝΕΙΑΒ, 
δίαπα δος Γ ΤΠοα τῇ 411 ἴοο ἰόν] ἴο ὑῃγ Ἰοτά. 

ΟΓὉ ΒΕΗΥΑΝΤ 
Α Ριουα τΘΡΙΌΔΟἢ ἔϊου οαβίθϑῦ ΠΡΟΠ τΠ6. 

ΜΕΝΕΙΑῦΒ 
1 ἴποι ο᾽ αὐβῖθρ ὑῃν ἀπῖγ, ἔποὰ 5}8]Ὁ χτιθ. 

ΟΓΡὉ ΒΕΗΨΑΝΤ 
ΤΙ5 ποῦ ον {π66 ἴο 868] [Π6 5010}} 1 Ρᾶγο. 

ΜΕΝΕΓΑΌΒ 
ΝοΥ γεὺ ἔου {πε6 ἴο θυϊηρ ἴο 411 ασθοῖκβ θᾶΠ6, 

ΟΓὮ ΒΕΒΥΑΝΤ 
ὙΥΙῸ οὐεὺβ ἀύστια ὑπαῖ ; Βαὺ {Π|5 γθβίοσο. 

ΜΕΝΕΙΑῦΒ 
1 ΜΠ] ποὺ γἱεϊὰ ἱξαὰρ ! 

ΟΠ ΒΕΒΥΑΝΤ 
ΝοΥ 1 Ἰεὺ ρο! 

ΜΕΝΈΓΑΟΒ 
5οοη ἔπθη ΤΥ 5 δῇ 5}81}1 445} ἐπίπε μεδα ψ τ} Ὀ]οοά, 

ΟἿ ΒΕΗΥΑΝΤ 
ΟἸοσίοιιβ ἰδ ἡγε ἴῃ ΤΥ ον ᾽8 οαιβε ἴο (ἴα, 
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ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥ̓ΛΙΔΙῚ 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ 
μέθες" μακροὺς δὲ δοῦλος ὧν λέγεις λόγους. 

ΠΡΕΣΒΥΤῊΣ 
ὦ δέσποτ᾽, ἀδικούμεσθα. σὰς δ᾽ ἐπιστολὰς 
ἐξαρπάσας ὅδ᾽ ἐκ χερῶν ἐμῶν βίᾳ, 
᾿Αγάμεμνον, οὐδὲν τῇ δίκῃ χρῆσθαι θέλει. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
ἔα; 
τίς ποτ᾽ ἐν πύλαισι θόρυβος καὶ λόγων ἀκοσμία ; 

ΜΕΝΈΛΑΟΣ 
οὑμὸς οὐχ ὁ τοῦδε μῦθος κυριώτερος λέγειν. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
Χ ͵ Ἂν » » μ.α , " 3 σὺ δὲ τί τῴδ᾽ ἐς ἔριν ἀφῖξαι, Μενέλεως, βίᾳ τ 
ἄγεις ; 

ΜΈΝΕΛΑΟΣ 
βλέψον εἰς ἡμᾶς, ἵν’ ἀρχὰς τῶν λόγων ταύτας 

λάβω. 
ΑΓΑΜΈΜΝΩΝ 

μῶν τρέσας οὐκ ἀνακαλύψω βλέφαρον, ᾿Ατρέως 
Ἵ 

ὙΞ ὩΣ 
ΜΕΈΝΕΛΑΟΣ 

7 ᾿“,4 ΤᾺ ͵7 7ὔ ΄΄ [4 ͵7 

τήνδ᾽ ὁρᾷς δέλτον, κακίστων γραμμάτων ὑπηρέτιν ; 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
εἰσορῶ, καὶ πρῶτα ταύτην σῶν ἀπάλλαξον χερῶν. 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ 
» Ν ΕΝ ͵ -" χω Ε ΄ 

οὔ, πρὶν ἂν δείξω γε Δαναοῖς πᾶσι τἀγγεγραμμένα. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
4 Ἅ ἍΝ » ἃ ΄ Ν γὼ ἡ ἥ , ἢ γὰρ οἶσθ᾽ ἃ μή σε καιρὸς εἰδέναι, σήμαντρ 

ἀνείς ; 
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ΙΡΗΙΘΕΝΕΙΑ ΑἹ ΑΥἹ5 

ΜΕΝΕΓΑΌΒ 
Ὁπηδηᾷ !---ἃ β'ανθ, ὑποὰ τὸ ονϑυ[α}}] οὐ ννοκάϑ. 

ΟΙἸὮ ΒΕΠΥΨΑΝΤ 
Ηο, πιαβδίθυ ἢ οαΐαρα !---]ο, {Π|8 σδ Πα δπαίοπδα 
Βν νἱοϊθηος ἐπ γ 1οὐζευ ἔγου τηΐπα Πὰπά, 
Αρβαυηθιηποη, ΠΟΙ Ὑ}1}} ἤανα τα ρανα ἴο τἱρῃῦ ! 

πίον ΔΟΑΜΈΕΜΝΟΝ 

Ηδςᾳ! 
ὙνΠπαὺ ὑπ15. ὕπασηι]ῦ ἃὖ τὰν ἀΟΥ8, πα ὑΠ18 ΒΘ ΘΠΪν 

Ὀγαν] ἀρϑυϊτγεα Ὁ 
ΜΕΝΕΓΑῦΒ 

Μίμπο {Π6 τἰρηῦ ἴο 5ρεακ 15---τηῖπο θἴονα {Π|15. [6] ]οὺν 
ἴο θὲ μεαγχᾷ. 

ΛΟΆΑΜΕΜΝΟΝ 

ΛΟΆΜΕΜΝΟΝ 
ΥΒογείουε ἀοβὺ ἔποι βυγῖνα ἢ Πίμι, Με μο]διιβ, ἀπ 

ὈΥ νἱοϊαποα μα]ῖ6 Ρ [ΜΕΝ. γοίδαδοδ 0.5., 1000 οαϊέ. 
ΜΕΝΕΠΔΌΒ 

ΤΟΟΚ τὴ ἴπ ὑπὸ ἴαςθ, ὑπαῦ 1 την τραϊκα θασὶ πηΐησ' οἵ 200 
{Π6 416. 

ΛΟΆΜΕΜΝΟΝ 
5411 ἀγϑαᾶ ἴο 11Ὸ υιΐηθ ουο!ϊάβ, ΠῸ οὗ ἀγθδα]6 85 

Αὔγϑαβ οαπη6 ἢ 
ΜΕΝΕΙΑΌΒ 

ϑοθϑὺ ὕπο {Π|15 ἐδ] οὺ---ἰΠϊα, π6 θθαῦοὺ οὗ ἃ ἰα]α οἵ 
5ῇῆδιηδ ἢ 

ΑΘΆΜΕΜΝΟΝ 
Ι ῬεΠο]ά 1,--- πᾷ ἔγολὰ ἐπῖπο μαπα ἤνβὺ ἀο ὑπο 50Γ- 

ΤΠ ου ἢ. ᾿ 
ΜΕΝΕΓΑῦΒ [νυ ! 

ΝΕνοΥ, ΕΥ̓ 1 5ῇονυ ἴο 411 ἐπε Πθαπδαηβ ὑμπαὺ ὑπογείη 5 

ΑΘΆΜΕΜΝΟΝ 
Ηον ἢ--ἃπα αἰᾶάθὺ ἔμποι θυθαὶς τὴΥ 568], ἀπα πον δὲ 

ποι νυν δῦ που 5μου!α εϑὺῦ ποὺ ἢ 
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ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ἘΝ ΑΥ̓ΛΙΔῚΙ 

ΜΈΝΕΛΑΟΣ 
“ ᾽ ᾽ -“" , ᾽ ᾽ 7 ἃ Ἁ ΣΝ ᾽ ’, ὥστε σ᾽ ἀλγῦναί γ᾽, ἀνοίξας, ἃ σὺ κάκ᾽ εἰργάσω 

λάθρᾳ. 
ΑΓΑΜΈΜΝΩΝ 

ποῦ δὲ κἄλαβές νιν; ὦ θεοί, σῆς ἀναισχύντου 
φρενός. 

ΜΈΝΕΛΑΟΣ 
τ ᾿ ὭἜΟ9 Ὑ9. δε} τὰν 9 , ᾽ 

προσδοκῶν σὴν παῖδ᾽ ἀπ᾽ ΓΑργους, εἰ στράτευμ 
ἀφίξεται. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩ͂Ν 
τί δέ σε τἀμὰ δεῖ φυλάσσειν ; οὐκ ἀναισχύντου 

τόδε; 
ΜΕΝΕΛΑΟΣ 

ὅτι τὸ βούλεσθαί μ᾽ ἔκνιζε' σὸς δὲ δοῦλος οὐκ 
ἔφυν. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
) ,, Ψ Ν , Ν 5 Ν 5 "“ 5 ᾽ 5». 

ουχί δεινά; τον» ἐμὸν οὐκέειν ΟὐΚὸν οὐκ εᾳς ἐμε ; 

ΜΕΝΕΛΔΟΣ 
΄ Ν -“ Ἁ Υ “ λ ΄ Ν 

πλάγια γὰρ φρονεῖς, τὰ μὲν νῦν, τὰ δὲ πάλαι, τὰ 
δ᾽ αὐτίκα. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

εὖ κεκόμψευσαι" πονηρῶν γλῶσσ᾽ ἐπίφθονον σοφή. 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ 

νοῦς δ᾽ ὁ μὴ βέβαιος ἄδικον κτῆμα κοὐ σαφὲς 
φίλοις. 

βούλομαι δέ σ᾽ ἐξελέγξαι, καὶ σὺ μήτ᾽ ὀργῆς ὕπο 
ἀποτρέπου τἀληθές, οὔτε κατατενῶ λίαν ἐγώ. 
53 ᾽ ων » ων , ." Ν 

οἶσθ᾽ ὅτ’ ἐσπούδαζες ἄρχειν Δαναΐδαις πρὸς 
Ἴλιον, 

- -“ Χ Φ 05. ΄ Ἃ 4 τῴ δοκεῖν μὲν οὐχὶ χρήζων, τῷ δὲ βούλεσθαι 
θέλων, 
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ΙΡΗΙΘΟΕΝΕΙΑ ΑἸ ΑὔΠ, 

ΜΕΝΕΤΑΤΒ 
Υ8α, ππζο ἔπ ν βουνὸν Ὀγακα ἰδ, πα} Γ Κπονν ἔπ ὴ 7 βεοτοξ 

Ρ οί. 
ΑΘΆΜΕΜΝΟΝ 

ΔΥν πα ψΠοτὸ ἡ 50 Πμηα 1ὑ}--Ἐ(οας, τ ]Παὶ ἔγοπὲ οὗ 
᾿πριυιάθποο 5 Πογε ' 

ΜΕΝΕΓΑΟΒ 
γναϊομίηο [ἢ ὑπ γ ΟΠ] ἔγομη Αὐρὸς ἕο ὑπὸ Ποβϑὺ νεῖ 

ἀγα ]ηρ ΠΘΔΓ, 
ΑΘΟΆΜΕΜΝΟΝ 

ὙΠαῦ ἀοβὲ ἔποι ἴο 5.0 ΠΡΟ᾿ πιὸ ἢ [5 ποῦ {Π|5 ἄοπα 
ΒΠΔΠΊΘ] 655]γ ἢ 

ΜΕΝΕΤΛΟΒ 
Μίης οὐνὴ Ρ]Θ θα θ νγὰ5. ΤῊΥ νγαυγϑηῦ. [Ὃς δτὴ ποῦ {ἢν 

Ροπάπμηδη --]. 
ΑΘΆΜΕΜΝΟΝ 

Ις ποῦ {πῖς οαϊνασεοοιβῦ δ ου]αϑὺ ἔπ οὰ ΠἸπηἱῦ ἴῃ τηΐης 
ΠΟῖι56 ΤΥ ΡΟΥΡΘΥ ἢ 

ΜΕΝΕΈΓΑΟΒ 
γα, ἔπ ν ὑπουρ} 5 ἀγα ΒΒ 1 {ν, σΠμαησίησ ανοὺ υν]0}} ἐπα 

ΘΠαπρίησ ΠοιΓ, 
ΑΘΆΜΕΜΝΟΝ 

ΒΘΌΘΕν Παϑὺ ποῖ ο]οζεα τΠ6 εν] Ἐ Ηδίοθία! ἰς5 {πὸ 
ΑΥςΓα] ἰοηρσιο ! 

ΜΕΝΕΙΑΌΒ 
Βαῖ {πῸ ὑγποδο θιοιβ Πααγ, ἴο Π]ε πη5. ἀἰβ!ογα], ἰ5 ἃ 

Ποατα οἵ ψγγόηνσ. 
Του] αποϑίϊου ἔΠ6 6, Δη4 40 ποῦ ὑπο νυ ἢ σρίνὶς 

ΔΗ ΘΥ-Ἰαυ τ α [᾿νε - Παυά. 
Βέπος αϑ4ε ποτ ἔπ6α {πὸ ὑπ, ΠΟΥ 1 1] ργθ85 ὑΠδα 
Ηδβὺ ἐουροίζεη πον ἔποιῖι ἔα᾽π πνου]αςι Ἰοδα της στε ε κα 

ἴο ΠΙῸπῚ᾿ 5 5ΠΟΥ̓Θ, 
Ἑεϊρηοαάβὺ ποὺ ἴο νυ ῖβ ὑπὸ {πίηρ, θαὺ ἴῃ {Πΐπα Πεατὲ 

ἀἰϊάϑὺ ογάνε ἰὉ 5ούδ, 

33 
ΥΟΙ, 1 Ὁ 
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ἸΦΙΓΈΝΕΙΑ Η ἘΝ ΑΥ̓ΛΙΔῚ 

ὡς ταπεινὸς ἦσθα πᾶσι, δεξιᾶς προσθιγγάνων 
καὶ θύρας ἔχων ἀξλ δ τοῦς τῷ θέλοντι δημοτῶν, 
καὶ διδοὺς πρόσρησιν ἑξῆς πᾶσι, κεἰ μή τις θέλοι, 
τοῖς τρόποις ζητῶν πρίασθαι τὸ φιλότιμον ἐκ μέ- 

σου; 
κατ᾽ ἐπεὶ κατέσχες ἀρχάς, μεταβαλὼν ἄλλους 

τρόπους 
τοῖς φίλοισιν οὐκέτ᾽ ἦσθα τοῖς πρὶν ὡς πρόσθεν 

φίλος, 

δυσπρόσιτος ἔσω τε κλήθρων σπάνιος. ἄνδρα δ᾽ 
κ 

᾿ς οὐ χρεὼν ὲ ᾿ ᾿ 
τὸν ἀγαθὸν πράσσοντα μεγάλα τοὺς τρόπους μεθ- 

ἰιστάναι, 
ἀλλὰ καὶ βέβαιον εἶναι τότε μάλιστα τοῖς 

φίλοις 
ς ΒῸ) 2 ω, ΄ ὃ 2 ᾽ “- ἡνίκ᾽ ὠφελεῖν μάλιστα δυνατός ἐστιν εὐτυχῶν. 
ταῦτα μέν σε πρῶτ᾽ ἐπῆλθον, ἵνα σε πρῶθ᾽ ηὗρον 

κακόν. 
ὡς δ᾽ ἐς Αὖλιν ἦλθες αὖθις χὠ [Πανελλήνων 

στρατός, 
οὐδὲν ἦσθ᾽, ἀλλ’ ἐξεπλήσσου τῇ τύχῃ τῇ τῶν 

θεῶν, 
᾽ ,ὔ “Ἁ ͵ .᾿ ᾽ :ὰ Ν 

οὐρίας πομπῆς σπανίζων, Δαναΐδαι δ᾽ ἀφιέναι 
“ Ψ, ἿΑ Ν Ν "-“ 8 - “ 

ναῦς διήγγελλον, μάτην δὲ μὴ πονεῖν ἐν Αὐλίδι, 
ὡς ἄνολβον εἶχες ὄμμα σύγχυσίν τε μὴ νεῶν 
χιλίων ἄρχων τὸ Πριάμου πεδίον ἐμπλήσας 

“δορός. 
Ε] , , , ’ὔ δῇ .“ 

κἀμὲ παρεκάλεις" τί δράσω ; τίνα δὲ πόρον εὕρω 
πόθεν, 

[ Ἀ ’ : "“ ] ͵ Ν ’ὔ 

ὥστε μὴ στερέντας ἀρχῆς ἀπολέσαι καλον κλέος ; 
“δι “ “ 

κατ᾽ ἐπεὶ Κάλχας ἐν ἱεροῖς εἶπε σὴν θῦσαι 
κόρην 
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Ηονν ἴο 411} πθη νναβδὶ ὕπο ἰονγ, οἱαθρίηρ παπ5. οὗ 
ΔΤ, [ἴὸ {πε6, 

Κωρρίηρ ρθη “0015 [ῸΥ νυν ο50 οὗ {π᾿ [Ὁ]}]ς νοι] 566 Κ 
Ια πρ᾽ 411 ἀοοοβὺ [Π66 ΤγΘ οΙν, μα] η σίπρ {πΠῸ τηοαοϑί 

᾿εαχ, [πᾶν ἢ 
ϑοοκίηρ Ὀν τ ν 5} 1{{Ὁ8 τὸ θὰ Δἀναποθιηθηΐ ἃ5 ἰ ΟΡ 6 η 
ΑἸ, θαῦ θη ἴῃ ν ρον οὺ ννα8 γοη, που σΠπαηροαϑὺ 4]] 

ΤΠ σΐθ ἢ : ΠΟ ἸΠΟΥ 6 
δαβὲ ὕποι ἀπἴο ἔθ μας. οἵ ἄδγθ φοπα ὈΥγ ἃ {δ ηα ἃ5 

ἐπετνεϊοξουε,--- 
ΤΠ οοΘσ51}0}]6, ἀηα 56] οι [οπ4 αὖ ποθ. 1Π6 ΠΟ0}}]6- 

βου! θα 
Ουρῦ ποῦ, ταϊβοα ἴο Πὶρ οϑίαΐθ, ἴο ἔπ ΠΪη) ἔἸΌΤα 

ὑπὸ ρα 5 οἵ οἹ](, 
Ναὰγ, θαὺ τόσα ὑΠπᾶπῃ ἐνεῦ ἰογὰ] ὑπθπ πηἴο Πιἷἶς {6 45 

5Που]α "»ε, 
ὙΠ θη Πΐβ ρουνθι ἴο ΠΕΡ 5 τοῦτα ἔπη δνεῖ, ὑΠτοι Ρ ἢ 

ῬΓΟΒΡΟΥΥ. 
Εἰγοὺ ὑπουθῖη, ποτα ἤνϑὺ 1 {οὰπηα ἔπεα θάᾶβο, 1 νἱϑὶϊ 

{π6α ἢ Ὀ]αμηθ. 
ΤΠ θη, με ποὺ Δπα 41] {πΠ6 ποϑὺ οἔ Η 6115 παπῖίο Αα]15 

ΟΆΤΏΘ, [ππὰγεα, 
Νουρηῦ νναβϑῦ ὑπο, αὖ Η δανοη᾿ 5 ν᾽ ϑ ἰδ ίοη τπὐδευν α15- 
ὙΠ πὶ ὑπὸ ννα προ ὈγθοΖθϑ [166 {πεὸ, 6 πη ὕΠ 6 5015 

οὔ Ἰλαηδῖ5 θα 46 [1 ναΐπ. 
56 πα {ΠῸ 5}Π105 ἀἸ]βραπάθα ἔθ ποθ, ΠΟΥ ἴο1] αὖ ΔΑ] 15 41} 

Ο τὴν τυϑῦα] ἴα, ἔν ᾿ν Πἀουθα ὄγο, ἰεϑὺ ὑμοι οη 
Ῥυϊαπη 5 Ὀ]αΐη, [Ρουὰν ὑπ ν Βρθδυβ! 

Ποῖ, {Π6 οαρίαϊη οἵ ἃ ὑποιιβαπα σἉ]] αν 5, ΠΘ᾿ ΕΥ 5Που] 80 
“ἦ“ὙΥΠαὺ 5118} 1 4ο ᾽᾽ αϊᾶδι ποὺ 85Κ τη. “ἡ Παΐ 

ἀενίοθ, ἀηἢ ἡ ΠΈΠΟΘ, ΔΡΡΘ δ, [πόυνῃ ὁ " 
ΤΠΗαὺ οἵ Ἰουβῖρ ΡῈ ποὺ θεγε ς, ποὺ Ἰοθ6. ΤῊΥ [Ἀ]} τα- 
ΤἬΏΘπ, ννΠθ πη (Ἅ]ΟΠὰ5. οα ἐπα ζᾶ θαά6 ὑπεο ἰὰν {ῃν 

ΟΠ] 4᾽5 11 ἄοννῃ 
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ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ἘΝ ΑΥ̓ΛΙΔῚ 

᾿Αρτέμιδι, καὶ πλοῦν ἔσεσθαι Δαναΐδαις, ἡσθεὶς 
φρένας 

Μ ,ὔ Ξ » -“ Ἂν , 

ἄσμενος θύσειν ὑπέστης παῖδα' καὶ πέμπεις 
ἑκών, 

οὐ βίᾳ, μὴ τοῦτο λέξῃς, σῇ δάμαρτι, παῖδα σὴν 
δεῦρ᾽ ἀποστέλλειν, ᾿Αχιλλεῖ πρόφασιν ὡς γαμου- 

μένην. 
ριον ς ε , » 0) ΟΥ̓ δ᾽ " 40 1 

οὗτός αὑτός ἐστιν αἰθὴρ ὃς τάδ᾽ ἤκουσεν σέθεν. 
καθ᾽ ὑποστρέψας λέληψαι μεταβαλὼν ἄλλας ὦ ρ ἡψαι μ 

γραφάς, 
ὡς φονεὺς οὐκέτι θυγατρὸς σῆς ἔσει. μάλιστά γε. 
μυρίοι δέ τοι πεπόνθασ᾽ αὐτό: πρὸς τὰ πράγματα ἢ 
ἐκπονοῦσ᾽ ἑκόντες, εἶτα δ᾽ ἐξεχώρησαν κακῶς, 
τὰ μὲν ὑπὸ γνώμης πολιτῶν ἀσυνέτου, τὰ δ᾽ ἐν- 

δίκως, 
ἀδύνατοι γεγῶτες αὐτοὶ διαφυλάξασθαι πόλιν. 
᾿λλάδος μάλιστ᾽ ἔγωγε τῆς ταλαιπώρου στένω, 
Δ “ ΄ ΄ ᾿ 

ἣ θέλουσα δρῶν τι κεδνόν, βαρβάρους τοὺς 
οὐδένας 

“ 5 : Ἂ Ν ᾿ ες Ἀ 

καταγελῶντας ἐξανήσει διὰ σὲ καὶ τὴν σὴν 
κόρην. 

ἤν Ὁ) Υ̓ , Γ ΄, ,ὔ, μηδέν᾽ ἄρα χρέους ἕκατι προστάτην θείμην 
χθονός, 

μηδ᾽ ὅπλων ἄρχοντα' νοῦν χρὴ τὸν στρατηλάτην 
ἔχειν" 

πόλεος ὡς ἄρχων ἀνὴρ πᾶς, ξύνεσιν ἢν ἔχων 
τύχῃ. 

ΧΟΡΟΣ 

δεινὸν κασιγνήτοισι γίγνεσθαι λόγους 
μάχας θ᾽, ὅταν ποτ᾽ ἐμπέσωσιν εἰς ἔριν. 

1 Αἀορίϊπηρ ῬΑ]Θν 5 ΔΡγδ Πρ Θπιθηῦ οὗ 1168, 
3. ΥροΚΙοῖπ 5 ρΡαποῦπϑὑυϊοῃ, 
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ΙΡΗΙΘΈΝΕΙΑ ΑΤ Αὔ1,18 

{{πίο Αὐδομηῖβ,---ἰπθ Τα πμαϊ5. 560. Θῃου]α 541],-- 0} 
σἸδάπ685 116 ὰ 

ΒΙΠΠΠΕΙν ῥγομϊβθαβδυ ἔποῖι ἴο δἷαν ἢν ἀδαρ) ἴεν; γοὰ, 
ἀϊαϑῦ βεπα ἔγθ- 116α.--- 

Νοῖ οοπβίναϊπδά, ποι σαηδῦ ποῦ βὰν 1ὑ---ἰο ἐν απ ΘἘῃ, 
ὑῃαῦ ΒΙΠΠ υνναγα 

516 5Που }] 4 βεπα {πνγ ΟΠ], ἃ ηΠῸ 5Πο] 4 ἰακο 
ΔΟΒΠΠ165 ἔου Ποὺ Ἰοχα :--- 

1,0, τὉΠ6 5ε] ἴβατηθ 5κν ο᾽ου Π δα νυ ΒΟ ἢ Πεατά ὑπεε ἔπ δὴ 
τεοογα {πν νονν !-- [ππεββᾶρα ΠΟΥ’, 

Νον ἔποὺ ἔπγη᾽δὺ ἁθουῦ, αὐτῇ ΤΟυπα γϑοαβυϊπρ ὑπαὺ τ᾿ ν 
ϑαγίηρ ἔποῖ ὙΠῸ ΠΘ᾽ ΕΥ 6 5] γον οὗ ἴῃγ 614} 80 15 

1 5}1}]--- [Πὰροῖρ 1} 
Μδην ἃΠα ΤΠΔΗΥ͂ ἃ τηδ 5. {κ᾿ {Π 66, ξοΙ] εὐ} ν 10}} ἀπη- 
{ΠΡ π6 Πεῖρηῦβ οὗ βροόοννεὺ ; ὑπαυθαῦθαυ ἔγΌμὰ 105 σα σητηϊὶ 

[115 τ 10Π 5Π δ τη, [{πουηβεῖνεβ ἕο Β]ατηθ, 
ϑοιηςθ ΓΠγοιρἢ ὈΠ Πα π6855 οὔ {Π6 ῬΡθοΟρΙο, βοιηθ θὲ 4]} 
ΠΟΥ 056. πού 1688. Πα β. οι ννατα ἴΠῸ οἰζγ ποῦ 

ὑπὰῦ πον πᾶν οη. [Ὀδιηοδῃ : 
Βιιξ, ἴον. πλθ, ᾿δἰϊ5 ΠΡ] 655. Η6]1ὰ5. τηοβϑὺ οὗ 411 {πᾶὺ 1 
Βδίῃ 516 15 οἵ Πῖρἢι δΔοῃ! αν οιηθηῦ, γεῦ 51}8}] οα ὉΠ Ἀ] 16 5 

τ Κα 
Ηδεΐ ἃ τποοῖὶς, ν Π0 ᾽βοᾶρα δῖ Πᾶπα5 ἴοι ὑΠῖπα ἃπα ἔου 

την ἀδαρ τ οΥ᾽ 5 5α|κ6. [{πῸ Ἰαπά, 
ΝΘ ΟΣ τηᾶγ 1 [Ὸν ΚΙηβΠΪρ᾽5 σαπ56. δχδὶ]ῦ ἃ τηᾶπ ἴο 1116 
Νοὺ ἴο ΘΔ ἃ ποϑδῦ " Ηδ πρεάδῃ νυϊδάοτα νι ῃο ννου]α 

Π6 ΘΟΠ Δ Πη4 : 
Εον ᾿{ἰ5. ἢἰς ἴο Πϑῖπὰ ἃ παύίοπ  ΠῸ ἢμ4}}} ννῦ ἴο ἀπᾶου- 

βἴδπα. 
ΘΗΟΕῦ8 

Ἐδαυία] ᾿ὑννχὺ Ὀγθέγθη νου 5 οὗ ΠΙρἢ αἰ αίη 
Απα οομῇϊοϊ αὐτο, θη ἰπἴο δἰ ἔα ὑπ ν {[]]. 
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ΙΦΙΓΌΝΕΌΙΑ Η ὮΝ ΑΥ̓ΛΙ͂ΔΙ 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

΄ 7 ᾽ ) - “ “- , Ν , 

βούλομαί σ᾽ εἰπεῖν κακῶς αὖ, βραχέα, μὴ λίαν 
"“ 

ἄνω 
βλέφαρα πρὸς τἀναιδὲς ἀγαγών, ἀλλὰ σωφρονε- 

στέρως, 
ὡς ἀδελφὸν ὄντ᾽. ἀνὴρ γὰρ χρηστὸς αἰδεῖσθαι 

φιλεῖ. 
εἰπέ μοι, τί δεινὰ φυσᾷς αἱματηρὸν ὄμμ᾽ ἔχων ; ; 
τίς ἀδικεῖ σε; τοῦ κέχρησαι; λέκτρα χρήστ᾽ ἐρᾷς 

λαβεῖν; 
ΕῚ ΕΣ ᾽ » “ Φ Ν » ͵ 

οὐκ ἔχοιμ᾽ ἄν σοι παρασχεῖν: ὧν γὰρ ἐκτήσω, 
κακῶς 

5 ΣΧ ᾽ ἊΝ δί δῶ »“» “ἅμ « Ἀ 

ἦρχες. εἶτ᾽ ἐγὼ δίκην δῶ σῶν κακῶν, ὁ μὴ 
σφαλείς ; 

ἢ δάκνει σε τὸ φιλότιμον τοὐμόν ; ἀλλ᾽ ἐν ἀγκά- 
λαις 

εὐπρεπῆ γυναῖκα χρήξεις, τὸ λελογισμένον παρεὶς 
καὶ τὸ καλόν, ἔχειν; πονηροῦ φωτὸς ἡδοναὶ 

κακαί. 
᾽ ᾽ » Ν Ἂ , Ε] 5 7 

εἰ δ᾽ ἐγὼ γνοὺς πρόσθεν οὐκ εὖ μετετέθην 
εὐβουλίᾳ, 

» ΔΛ Ν 

μαίνομαι ; σὺ μῶλλον, ὅστις ἀπολέσας κακὸν 

λέχος 

ἀναλαβεῖν θέλεις, θεοῦ σοι τὴν τύχην διδόντος εὖ. 
ὦμοσαν τὸν Τυνδάρειον ὅ ὅρκον οἱ κακόφρονες 
φιλόγαμοι μνηστῆρες. ἢγε δ᾽ ἐλπίς, οἶμαι μέν, 

θεὸς 
κἀξέπραξεν αὐτὸ μᾶλλον ἢ σὺ καὶ τὸ σὸν σθένος. 
οὺς λαβὼν ,»στράτευ᾽": ἕτοιμοι δ᾽ εἰσὶ μωρίᾳ φρενῶν' 
οὐ γὰρ ἀσύνετον τὸ θεῖον, ἀλλ᾽ ἔχει συνιέναι 
τοὺς κακῶς παγέντας ὅρκους καὶ κατηναγκασμέ- 

νους. 
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ΑΘΟΘΛΜΕΜΝΟΝ 

Νον νου] 1 ἴῃ ἔπγπ ἀργὰ] {Π66, θυ] θῆγ, ποῦ δχα]- 
ἴηρ Πρ} 

ΘΠ]Δτη61655 Ὀγονν5 οὗ μι ρ  Υ βοουΐησ, πᾶν, θὰ ΘΥΘΥ 
ΒΟ εν, 

ΑΔ Ρεοοηθδβ ἃ Ὀγοῖμεῦ; ἔογ ἴπ6 π00]6 Πο]Ϊα ὃν 

ΟΠ ναϊνυ. 
Αμθνου, ἢν {πΠὶ5. Ὀγθαῖ ἰδιηρδβίποιβ, ΠΥ {Π686 

ῬΙοοάβῃοῦ εὐ 65 οἵ βὑυξε ἢ 
Ὑο ἀοί ψτοησ ἐπε παῖ ἀοβὺ οἵανε ἢ Ἰ)οϑὺ 

γδασῃ ἴο νη ἃ νἱσύαοι5 νυ 3 
ΤΠ 1 σαηποὺ ἢπα {πδὸ: ποὺ ποὺ ρσαϊπααβὺ, ν]] εἰν 

γα] αϑὺ που. 
γαῖ ὃ--σηυϑὺ 1, ηῸ Πᾶνα ποῦ δυγθα, ἴον τῃν ὑγδη8- 

συθϑβίοη βυ δὺ πον ὃ 
Οὖ ἀοίῃ τηΐηα δαναποθιηθηῦ 9Ὰ]}}] {Π66 ἢ-- πᾶν, θὰ 0Π6 

ἀδϑῖνα ὑποὰ Παϑβῦ, [{ποὰ οαϑβῦ, 
[ἡ {πῖπ6 δυτὴ5 ἴο οἶα80 ἃ ἰόν δ] γΥ ΨΨΌΤΩΔΗ !- -ὙΘΆ500 «οβὺ 
γε8α, ἀπ ποηοιγ ἴο {πΠ6 νυ 1η65 !-- ἢ Ρ]Θαβαγε5 οὗ {Π6 

ν]6 ἀτὰ θᾶβ6. [ΡΙᾶςο, 
Ι, νΠῸ εὐϑῦ ἴοοκ δν}] οουηβ6)ὶ, 1Ε 1 πον σῖνε ν ]Βά 1) 
Απὶ 1 τηλᾶ ἢ Νὰ ταῦμου ποι, ῃο, Πᾶνίηρ Ἰοβῦ ἃπ 

Εν}] 5Ροιι56, 
νου] ς᾽ τα τ-νῖῃ ᾿νοχ, ὑποῦρ ἢ ὑῃγν ἰοβα ΡῈ σαίῃ, (οα᾿ 5 

Κιπάπαβ5 ἴο ὑπ ην Ποῦ. 
ΤΠοσῈ ᾿ηΐαϊααΐθ τυ σΘ- οΥαν ]η 56] 00 Ὑ5 ΘυΟΥ̓Ὲ Δ Π 

οὔ ᾿πάεεα [(οα6685, ἸεΔα 
Ὁπἴο Τυπάδγοιβ; γεὺῦ {Πε656 α14 Ηορε, 1 ἔτον, ἐπε 
Ομ, «πα ΡὈτοιρην Ὁ τηονα ἴο Ρ885 ὕπδηῃ ποι ἀπα ἃ]] 

τ γ βσομρ' σομΐτο]. [{Π οἷν 5οὰ] ! 
[,μεδα πεῖ ἔποι---Ὁ ὕπ6886 ἅτ γϑδᾶν ἴῃ ἴΠ6 [Ὁ]}1}ν οὗ 
Οοά 15 ποῦ δὴ πηα]βοθυπίηρ πᾶσα; ΠΪβ ογεϑ 816 Κεεδὴ 

ἴο {Ὺ [ἀπυὶρ  δοιιβ]ν. 
Οδῦ5 ἐχαοῖβα θῪ οομπδίγαϊηῦ, ἃπΠ4 ὑγοῦΠ!- Πρ αῦ Πεϊα 
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ἸΦΙΓΈΝΕΙΑ Η ἘΝ ΑΥ̓ΛΙΔῚΙ 

τἀμὰ δ' οὐκ ἀποκτενῶ ᾿γὼ τέκνα" κοὐ τὸ σὸν 
μὲν εὖ 

παρὰ δίκην ἔσται κακίστης εὔνιδος τιμωρίᾳ, 
ἐμὲ δὲ συντήξουσι νύκτες ἡμέραι τε δακρύοις, 
ἄνομα δρῶντα κοὐ δίκαια παῖδας οὺς ἐγεινάμην. 
ταῦτά σοι βραχέα λέλεκται καὶ σαφῆ καὶ ῥάδια: 
εἰ δὲ μὴ βούλει φρονεῖν εὖ, τἄμ᾽ ἐγὼ θήσω 

καλῶς. 

ΧΟΡΟΣ 
οἵδ᾽ αὖ διάφοροι, τῶν πάρος λελεγμένων 

γ᾿ “ 2 ΤᾺ ’ὔ, ', 

μύθων, καλῶς δ᾽ ἔχουσι, φείδεσθαι τέκνων. 
ΜΕΝΕΛΑΟΣ 

αἰαῖ, φίλους ἄρ᾽ οὐχὶ κεκτήμην τάλας. 
ΑΓΆΜΕΜΝΩΝ 

εἰ τοὺς φίλους γε μὴ θέλεις ἀπολλύναι. 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ 
δείξεις δὲ ποῦ μοι πατρὸς ἐκ ταὐτοῦ γεγώς ; 

ΑΓΆΑΜΕΜΝΩΝ 
συνσωφρονεῖν σοι βούλομ᾽, ἀλλ᾽ οὐ συννοσεῖν. 

ΜΕΝΈΛΑΟΣ 
ἐς κοινὸν ἀλγεῖν τοῖς φίλοισι χρὴ φίλους. 

ΑΓΆΜΕΜΝΩΝ 
εὖ δρῶν παρακάλει μ᾽, ἀλλὰ μὴ λυπῶν ἐμέ. 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ 
οὐκ ἄρα δοκεῖ σοι τάδε πονεῖν σὺν ᾿λλάδι ; 

ΔΙΑΜΈΜΝΩΝ 
“Ἑλλὰς δὲ σὺν σοὶ κατὰ θεὸν νοσεῖ τινα. 

ΜΕΝΈΛΑΟΣ 
σκήπτρῳ νυν αὔχει, σὸν κασίγνητον προδούς. 

ἐγὼ δ᾽ ἐπ᾽ ἄλλας εἶμι μηχανάς τινας, 

φίλους τ᾽ ἐπ᾽ ἄλλους. 
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"ΤΙς5 ποὺ 1 νν1}} 5] αν τὰν ΟΠ] ἀσθη ! ΝΟΣ ἴῃ 5016 6᾽5 Δ βρῖτο 
30 5Π.4}} ὑπ|π6 ἀνεηρίηρ Ο ἃ 16 ποθ νναπΐοῃ βροϑα 

ΥΙσ ῦ, [ἀν οὗ τηϊβεῖυ, 
ΨΥ .}16 1 νυ αβῖθ ἐΠπυοαρ πἰρ 5 οἱ νϑορίηρ, οἶπα ἔπ γοιρ]} 
ΕῸΥ τὴν ἰἅνν]655, ΚΟ 1655 ἀ θα] ρ᾽ νυ 10}} {Π|6 ΟΠ σοι ΟΣ 

ἴο της ! [5ϊοοά. 
Ι,ο, ταἶη6 ΔΠβυ οι, Ὀγῖ 6  ἀ Πα ον, ἀηΠα δαβυ ἴο "6 ππάθυ- 400 
1 τποὰ ἕατη ἔγομι νυ βου, γε 5118}] τηΐπα Ποῖιβ6 [ΌΠ]ονν 

αἴτεον ρσοοά. 
σΗΟπῦΒ 

Τῇῖς οοπτονευίεῖ ὑπαῦ ποὺ βαϊάςι νοοτε ; 
Υεῖ ροο 15 {Π ν τΈβοϊνο, ἴο βρᾶγθ ὑπν ΟΠ]. 

ΜΕΝΕΓΑΌΒ 
ΑἸὰς ἴον νυθίο θα τη ἢ Εὐε πᾶς μᾶνο 1 πη ! 

ΛΟΆΜΕΜΝΟΝ 
Υδα- -ἰ Ποῦ 566 κ ποῦ ἴο ἀοβίτου {πὴ }0ὦ] [Ὁ] 6 65. 

ΜΕΝΕΙΔΟΒ 
Ηον Ὁ ὕποὰ ργόνο ὑπ υ561Ὲ οὐτ' Γα 0]16}5 500 ὃ 

ΔΟΆΜΕΜΝΟΝ 
Βν Ῥυουπου ποσοῦ ἴῃ υυἱβάομ, ποῦ ἴῃ [Ὸ]]Υ. 

ΜΕΝΕΙΑΌΒ 
Ενθηας οαρηῦ ἴο δε] ἔνθ 15 βουτονν ἃ5. ὕΠ|6 1} ΟΥνι.. 

ΔΟΆΜΕΜΝΟΝ 
Βγν Κἰπάποϑϑ, ποῦ ππκίπαη655, ΟΠ] 96 ΠΊ6. 

ΜΕΝΕΓΑΌΒ 
ὙΨΠῸ ποιὰ ποὺ ὑπεη ἡ ατδθοα ὉΠ15 ὕγανα}} σα ὃ. 4)0 

ΑΘΆΜΕΜΝΟΝ 
Ηδε]1ὰ5, Π|κ6 ἔπεα, μαῦ Οοα᾽ 5 5ΒΌΚΕ ἀνίνεη τηδα. 

ΜΕΝΈΙΑΟΒ 
Ναυηὺ ὑΠπθη τ᾿ γ βοερῖγο, ὑγαϊζου το ὑπ ν Ὀγοῖποσ ! 
ΤΨ}}} θείακα τα πηἴο οὔ δι Τη6 85 
Αμά οὔδει ἔρεη 68. (ΠΟΥ ΜΈΒΒΕΝΟΕΗ ἔπ λαδίε.) 
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ΑΓΓΕΛΟΣ 
ὦ ΤἸΙανελλήνων ἀναξ, 

᾿Αγάμεμνον, ἥκω παῖδά σοι τὴν σὴν ἄγων, 
ἣν ̓Ιφιγένειαν ὠνόμαζες ἐν δόμοις. 
μήτηρ δ᾽ ὁμαρτεῖ, σῆς Κλυταιμνήστρας δέμας, 
καὶ παῖς Ορέστης, ὥστε τερφθείης ἰδών, 
χρόνον παλαιὸν δωμάτων ἔκδημος ὦ ὦν. 
ἀλλ᾽ ὡς μακρὰν ἔτεινον, εὔρυτον παρὰ 
κρήνην ἀναψύχουσι θηλύπουν βάσιν, 
αὐταί τε πῶλοί τ᾽" εἰς δὲ λειμώνων χλόην 
καθεῖμεν αὐτάς, ὡς βορᾶς γευσαίατο. 
ἐγὼ δὲ πρόδρομος σῆς παρασκευῆς χάριν 
ἥκω: πέπυσται γὰρ στρατός, ταχεῖα γὰρ 
διῇξε φήμη, παῖδα σὴν ἀφιγμένην. 
πᾶς δ᾽ εἰς θέαν ὅμιλος ἔρχεται δρόμῳ, 
σὴν παῖδ᾽ ὅπως ἴδωσιν" οἱ δ᾽ εὐδαίμονες 
ἐν πᾶσι κλεινοὶ καὶ περίβλεπτοι βροτοῖς. 

λέγουσι δ᾽: ὑμέναιός τις ἢ τί πράσσεται; 
Ἂ , " Ν [} ͵ Μ 

ἢ πόθον ἔχων θυγατρὸς ᾿Αγαμέμνων ἄναξ 
ἐκόμισε παῖδα ; τῶν δ᾽ ἂν ἤκουσας τάδε' 
) ΄, »" Ἁ ΄ 

Αρτέμιδι προτελίζουσι τὴν νεάνιδα, 
Αὐλίδος ἀνάσση. τίς νιν ἄξεταί ποτε; 
᾽ ὅν 3. ὃ ὦ ΖῸ») γὼ 7 “ 
ἀλλ᾽ εἶα, τἀπὶ τοισίδ᾽ ἐξάρχου κανᾶ, 

“- “ Ν ΄ ΄ Μ 

στεφανοῦσθε κρᾶτα: καὶ σύ, Μενέλεως ἀναξ, 
ὑμέναιον εὐτρέπιζε καὶ κατὰ στέγας 
λωτὸς βοάσθω καὶ ποδῶν ἔστω κτύπος" 
φῶς γὰρ τόδ᾽ ἥκει μακάριον τῇ παρθένῳ. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
᾽ ᾿ ᾽ ᾿ Ν Ὁ ,ὔ » 

ἐπήνεσ᾽, ἀλλὰ στεῖχε δωμάτων ἔσω" 
τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ἰούσης τῆς τύχης ἔσται καλῶς. 
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ΜΕΒΞΕΝΟΈΗ 

Ο Κίηρ οὗ Ηε]]αϑ᾽ Ποϑῦ, 
ΑΡβΑΙΠΘΙΏΠΟΙ, Ιο, ἐπ ο]4 ᾿ θυῖηρ ἴο {Ππ’6, 
Ναιηδα οὗ ὑπδα ΤρΡΗϊ οποία ἴῃ ἐπῖπο ΒᾺ]]5. 
Ηδν τποῦποὺ ΟἸν οιηποβῦγα σοπ 65 ν᾿ ΠΟΥ, 
Οτοβίθβ, ἴοο, ὑπ θᾶ 6, ἴο ο᾽αὰ {πὶπὲ αν Ὲ5 
ὙΥΠὸ του ὑπῖπθ Πουηα ἰοπρ τἶτηα Παβὺ 50] ΟΠ 6 ἔαγ, 
Βαΐ, αἴξαδυ ὑυθανυ Ἰουνπαγίηρ, αὖ ἃ ΒΡΥΪΠΡ' 490 

Ἐδὶν- ον της πον ὑπ 6 ννοσηθη θα 6 ὑπ οὶν ἔεεῦ, 
ΠΟΥ ἃπα ὑποῖν βἴθεαβ. -ου ποῦ {Π6 τηδαάου -ογὰ85 
νγε τὰυσημεα ἔμ ϑιῃ Ἰοοβο, ἐπα ἔῃ ν γαϊσῦ Ὀγόννβα ὑπ εγεῖμ. 
Ι. το Ργδρασα ἔπε, ὑπ 611 ξΟΓΘ ΠΠ ΘΙ ΘΟΠΊ6. 
ῸΣ πῸ Πποβὺ Κπουνεῖῃ 1ζ, 50 βυν ΠΥ βρυθδᾶ 
ΤῊ στασηοαν οὗ {Π6 σογηΐηρ; οἵ ὑῃν ΟΠ]. 
Απα ἴο ἐπε εἰσ! στππ5 411 ἐπε συ] ἰτπὰε 
ΤῸ 566 ἔπν οἰ] ; ἔου ΓΟ] ἴῃ Πρ]. εβίαϊα 
απ 64 ἀηπ οὈδουνεα οὗ 411 οὔβουνθυβ 816. 
“Α Ρυ16Α] 15 1Ὁ δ᾿. ὙΠ Ε6Ὺ δ9]ς--- οὐ ψηδῦ 15 ἴονναυ ἢ 480 
Οὖ μα ὑπ Κιηρσ, οἵ γεαυπίηρ ἔον Πἶ5. ἘΠ] ἃ 
ϑϑηῦ ἔῸΥ [15 ἀδιρ,ίον ἢ ΟἸΠΠδΥ5 τσ  Ἶ 58 ὑπο Π6δ1-- 
“Τὸ Αὐζϑιηΐβ, ἴο Αὐ]15᾽ Θιθθη, ὑπο ν μὰν} 
ΤΠ6 τηαἰ 6 η᾿ 5 5ροιβ81- 65 ΤΠ Ρυ] θρυόομι νη ἢ ὁ 
ἋὋρ {ἢ δπ, ρύδράᾶγα ἐπα τηδ 45 ἔρον ϑδουῆσα : 
(ὐδυ]ὰπα γοῦν Πα6δαϑ8 :---ἰποιυ ἴοο, ρυΐποθ ΝΜ ΘΠ ]δ115, 
ΘΈΠΙΚ6 ὰρ ὑμ6 θγ144] ἤγτηη, ἀπ πγοιρἢ ὑπ6 ὑθη 5 
εὖ {Π6 ἤπῦε τἴησ, τ ἢ βοιπα οἵ ἀδηοίηρ ἔεεῦ ; 
Εὸν ο]δάβοιηβ ἀδυνηβ {Π15 ἀν ἀροῖ {πε τηδϊα. 

ΑΘΑΜΕΜΝΟΝ 

"ΓῚ5 νν 6}}--- Ἰ ἐπδηῖκ {πΠεα : Ρᾶ55 ἔποι πον νυ ΠΠΠΐη. 440 
ΕἸ] 5}.4}} 6 γεϑῦ βΒρθεα 5 Βαϊε τπᾶτοῃθι}} ΟΝ. 

[Παὶξ ΜΈΒΒΈΝΘΕΝ. 

1 Τῦ τνᾶϑ ουβίοιηδγν Ὀδίογο ἃ ᾿ηΥ Γᾶ σο ἰο τηδῖζα οἴου! η 5 ἴο 
ΑΥὐθηβ οι "6 ῃδ} οὗ ὑπ Ὀγ46. 116 ὑγαρῖο ᾿ΓΌΠΥ 18 ΟὈν]οι8. 

43 



ΙΦΙΓΝΡΙΑ Ἡ ἘΝ ΑΥ̓ΛΙΔῚ 

οἴμοι, τί φῶ δύστηνος ; ἄρξομαι πόθεν ; : 
εἰς οἵ ἀνάγκης ξεύγματ᾽ ἐμπεπτώκαμεν. 
ὑπῆλθε δαίμων, ὥστε τῶν σοφισμάτων 
πολλῷ γενέσθαι τῶν ἐμῶν σοφώτερος. 
ἡ δυσγένεια δ᾽ ὡς ἔχει τι χρήσιμον. 
καὶ γὰρ δακρῦσαι ῥῳδίως αὐτοῖς ἔχει, 
ἅπαντά τ’ εἰπεῖν. τῷ δὲ γενναίῳ φύσιν 
ἄνολβα ταὐτά: προστάτην δὲ τοῦ βίου 

450 τὸν ὄγκον ἔχομεν τῷ τ᾽ ὄχλῳ δουλεύομεν. 
ἐγὼ γὰρ ἐκβαλεῖν μὲν αἰδοῦμαι δάκρυ, 
τὸ μὴ δακρῦσαι δ᾽ αὖθις αἰδοῦμαι τάλας, 
εἰς τὰς μεγίστας συμφορὰς ἀφιγμένος. 
εἶεν, τί φήσω πρὸς δάμαρτα τὴν ἐμήν ; 
πῶς δέξομαί νιν; ποῖον ὄμμα συμβαλῶ; 
καὶ γάρ μ᾽’ ἀπώλεσ᾽ ἐπὶ κακοῖς ἅ μοι πάρα 
ἐλθοῦσ᾽ ἄκλητος. εἰκότως δ᾽ ἅμ᾽ ἕσπετο 
θυγατρὶ νυμφεύσουσα καὶ τὰ φίλτατα 
δώσουσ᾽, ἵν ἡμᾶς ὄντας εὑρήσει κακούς. 

400 τὴν δ᾽ αὖ τάλαιναν παρθένον ---τί παρθένον ; 
“Αιδης νιν ὡς ἔοικε νυμφεύσει τάχα--- 
ὡς ᾧκτισ᾽: οἶμαι γάρ νιν ἱκετεύσειν τάδε' 
ὧ πάτερ, ἀποκτενεῖς με; τοιούτους γάμους 
γήμειας αὐτὸς χὥστις ἐστί σοι φίλος. 
παρὼν δ᾽ ᾿Ορέστης ἐ ἐγγὺς ἀναβοήσεται 
οὐ συνετὰ συνετῶς: ἔτι γάρ ἐστι νήπτιος. 
αἰαῖ, τὸν “Ἑλένης ὥς μ᾽ ἀπώλεσεν γάμον 

γήμας ὁ ἹΤριάμου Ἰ]άρις, ὃς εἴργασται τάδε. 
ΧΟΡΟΣ 

κἀγὼ κατῴκτειρ᾽, ὡς γυναῖκα δεῖ ξένην 
470 ὑπὲρ τυράννων συμφορᾶς καταστένειν. 

ΜΈΝΕΛΑΟΣ 
ἀδελφέ, δός μοι δεξιᾶς τῆς σῆς θιγεῖν. 
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νγοεβ τε ' αὐ σα 1 βὰν, οὐ ψ ΠθγῈ Ρορΐη " 
Τηΐο ννῃαὺ θομᾶβ οἵ ἀοοπὶ πᾶνε 1 θ6θὴ οαβὶ! 
Με Εογΐαπο μαΐὺῃ οαδυν τε : 506. παῖ ρτονεα 
Τοο οπηπίπρ [ἂν ἕο 4}} τὴν βίγαϊα ρθη! 
Το πον, ἡ μαῦ ναπΐαρσοε οἰθαναβ ἴο ον ]ν Ὀἰγτῃ ' 
Εον 50 ἢ τὰν ΠΡ Εν Θαβα ὑπο Πθαγὺβ νυ} ἔθδγ5, 
Απα τε6}} οαὖ 411 {πεῖν συῖεῖ ὙΠῸ βαὴθ ρᾶηρβ ἴοῦςἢ 
ὙΠῸ ΒΙρη-θουπ ἢ θαΐ οὐν 1 15 ὑγγαπηϊχσεα 
ΒΥ αἱρσηῖυ : μὰ τὸ ἔπ Ῥβορ]θ᾽β {ΠγᾺ]]5. 4500 
50 15 1Ὁ ἢ της, ἴον 1 5Παπηα ἴο 66}, 
Απᾶ γεῦ 5ῆαιηθ ποῦ ἴο ψγεερ, σοῖο {Παᾶῦ 1 ΠῚ, 
ΝΥ ἢ 8πὶ {Ἀ]16 πὶ ἰπἴο ἀδεραϑῦ τηΐβουυ ! 
1,9 πον, νυ ῃαῦ 518}} 1 βὰν ὑπἴο ΤΥ 16, 
Οὐ πον τεοεῖνε Ποῦ ἢ--ν ἢ ννΠπᾶῦ σοιπίεπδησα 

τηθδοϑῖ ἢ 
586 Παίῃ ἀπάοπμα τηθ, οομλΐηρ' πη ἀϑῦ ταΐϊπο 1115 
{Ππρϊ4άεη ! Ὑεῦ ᾿ὕνναβ γθεᾶβοη 586 5Π01} ΘΟ] 6 
ἢ ΠῈῚ οὐαὶ ΟΠ1]4, ἴο τοπάθυ ἴο {πε θυ] ς 
Τιονε 5 βευνίοθ-- ὙΠ τα 1 5141} ΡῈ ν]]Π]αΐπ ΤΓοππα ! 
Απᾶ {Π6 ἀΠΠΆΡΡΥ πιδ]--- Πγ πᾶσηο ΠΟΙ τηαϊα ἢ 400 
Ἡδά65 τη βθοιη8 5Π4}] ἴα κα ΠΘῚ 500 ἴον Ὀυ]66. 
Ο πιο, ἔπε ροἰτγ οὔ! [δ ᾶὺ ποι ΡΥ .--- 
“ΑΒ, ἔα πον, νΠῦ ὑπο 5]4Υ της ἢ Νον 58π60}} θν 144] 
Μαγϑὶ ἰδοὺ ἴοο ἢπά, ἀπ 411 ψ ποῖ ποὺ ἀοβῦ 

Ἰονε ! 
Οὐοβίοβ δὖ μεῖ 5146 5Π.4}1 νγαῖ]! ὑπὸ συὶοῖ 
πιπραπίησ, ἄδερ νἹτἢ ταθδπίπρ, οἵ {Π|Ὲ θΆὈ6, 
ΑΙδ5, μονν Ρυϊδυ᾿β 5ὸπ παῖῃ σταϊηεα τη6, 
Ῥατὶβ, Ποβα δἰπ τ Η δ] η ψτουρηῦ 4}] {Π|15 

σΗοΘαῦβ 
Ϊ 4150 --ἴὰν 85 8116 ὙγΟυη 81 ΤΠΔΥ͂ 
Μουτη ἴον {πε στε οὗ ρυῖποοβ--- οἰ γ ὕΠ6εὲ 470 

ΜΕΝΈΓΑΟΌΒ 
Βτοίπεν, νουςπβαΐα ἴο τὰ ἴο ρυᾶβρ ὑΠῖπο μπᾶ, 
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ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

δίδωμι: σὸν γὰρ τὸ κράτος, ἄθλιος δ᾽ ἐγώ. 

ΜΕΝΈΛΑΟΣ 
Πέλοπα κατόμνυμ᾽, ὃς πατὴρ τοὐμοῦ πατρὸς 
τοῦ σοῦ τ᾽ ἐκλήθη, τὸν τεκόντα τ᾽ ᾿Ατρέα, 
ἣ μὴν ἐρεῖν σοι τἀπὸ καρδίας σαφῶς 
καὶ μὴ ᾿πίτηδες μηδὲν ἀλλ᾽ ὅσον φρονῶ. 
ἐγώ σ᾽ ἀπ᾽ ὄσσων ἐκβαλόντ᾽ ἰδὼν δάκρυ 
ὥκτειρα καὐτὸς ἀνταφῆκά σοι πάλιν, 
καὶ τῶν παλαιῶν ἐξαφίσταμαι λόγων, 
οὐκ εἰς σὲ δεινός" εἰμὶ δ᾽ οὗπερ εἶ σὺ νῦν" 
καί σοι παραινῶ μήτ᾽ ἀποκτείνειν τέκνον 
μήτ᾽ ἀνθελέσθαι τοὐμόν. οὐ γὰρ ἔνδικον 
σὲ μὲν στενάζειν, τἀμὰ δ᾽ ἡδέως ἔχειν, 
θνήσκειν τε τοὺς σούς, τοὺς δ᾽ ἐμοὺς ὁρᾶν φάος. 
τί βούλομαι γάρ; ; οὐ “γάμους ἐξαιρέτους 
ἄλλους λάβοιμ᾽ ἄν, εἰ γάμων ἱμείρομαι ; ; 

ἀλλ᾽ ἀπολέσας ἀδελφόν, ὃ ὅν μ᾽ ἥκιστ᾽ ἐχρῆν, 
“βλένην ἕλωμαι, τὸ κακὸν ἀντὶ τἀγαθοῦ ; ; 

ἄφρων νέος τ᾽ ἧ, πρὶν τὰ πράγματ᾽ ἐγγύθεν 
σκοπῶν ἐσεῖδον οἷον ἣν κτείνειν τέκνα. 
ἄλλως τέ μ᾽ ἔλεος τῆς ταλαυπώρου κόρης 

εἰσῆλθε, συγγένειαν ἐννοουμένῳ, 
ἣ τῶν ἐμῶν ἕκατι θύεσθαι γάμων 
μέλλει. τί δ᾽ “Πἰλένης παρθένῳ τῇ σῇ μέτα ; 
ἴτω στρατεία διαλυθεῖσ᾽ ἐξ Αὐλίδος. 
σὺ δ᾽ ὄμμα παῦσαι δακρύοις τέγγων τὸ σόν, 
ἀδελφέ, κἀμὲ παρακαλῶν εἰς δάκρυα. 

εἰ δέ τι κόρης σῆς θεσφάτων μέτεστί σοι, 
μὴ ᾽μοὶ μετέστω' σοὶ νέμω τοὐμὸν μέρος. 
αλλ’ εἰς μεταβολὰς ἦλθον ἀπὸ δεινῶν λόγων. 
εἰκὸς πέπονθα: τὸν ὁμόθεν πεφυκότα 
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ΔΘΆΜΕΜΝΟΝ 
Ι ρῖνε 10. Τηΐπα {Π6 ὐϊατρ}}, πη α ὑπ Ραηρ. 

ΜΕΝΕΓΑΟΒ 
[ϑυνθαν θγ ῬΈΙορ5, οὗ τὴῦ βδἰτε ἀπά {Πῖπε 
Ναιηθα ἈΠ 6ν, ἀπ θγ Αἴτθαβ ΟἿ ΟΥ̓, 5116, 
ὙΠαῦ ΤΌ σταΐη αὶ ἤΠδαστ᾽ 5 οοσα 1 υν}}}} 5ρθακ ἴο {π᾿ 6, 
Τὸ βεῦνε πὸ 6π6, Ὀαΐ 8}] τηῖπα ἱππιοϑὺ ἐποιρῦ. 
[, βεοίηρ' πον ὑπῖη 6 Ἔγ 85 ἃ16 βίγθδιηΐηρ ἔθ 18, 
ΡΙν ἴπ66, ἀηα {Π6 δηβυνευηρ ἰδᾶν 1 5166 ; 
Απα ΠΌπὰ ἐπε ννοστβ ουϑῦ αὐξογεα 1 ἄγαν θδοκ, 
ΤῊν ἔοε πὸ τοῦθ. [,0, ἴῃ ἢν μἷαςα 1 βἰδηᾶ : 
Δηὰ 1 Ἔχμοτὺ ἴπεθ, ποι ΠῚ ᾽ν ἴμγ οΠ]]α, 
ΝΟΥ ὁἤοοβα τὴν σοοά ἔοι {πἰπ6. [Ππ|19ὺ 1 ἡγε 6 
ΤΠαὺ ποι 5Πῃου]αδῦ στοᾶη, ἃΠα 4]}} την οὐρ "κ 

ϑυγεοῦ, 

ὙΠαὺ ἴῃ ν βεβά αἴθ, ἀπη4 πΐπς 6 Πο]α ἐπε Ἰσΐ. 
Εν, ν Παῦ ρου] 1 ὅδη 1 ποῦ ἢπα «ἃ ὑ"γ]4 6 
Ῥϑου]εβ5 εἰβοννῃοτα, 16 1 ῸΓ τπδυυϊαρα γ ΘΔ. ἢ 
Ηονν, 5ῃοι)]α 1 1ο56--- Ποῖ Ἰθαϑὺ 1 οαρῇηϊ ἴο 1ο56--- 
ΓΑ ῥῬχγοίπευ, νη ἃ Ηδεΐςη, δα ἔοι: οοα ἢ 
Μά νὰβ 1 δπᾶ γαν-υνττΐεα, {111 νον εαᾶ 
ΤΗΐϊηρθ ΠΘΔΓ, Δ Πα 8ὰνν τ Παῦ 5] αυἱπρ ΟΠ] ΓΘ τη 685. 
Υ̓ δὰ αἷβο, μ᾽ ἐν ἴου ὑπ6 ΠᾶρΡ}6855 τηδία 
Ποομηθα ἴο "6 5ἰδισηῃίεγθα ἴοΓ τὴν Ὀγ 1614] 5 βαΐκο, 
50] 6. ΟἿΕΥ Π16, Οἡ. ΟἿ ΚΙ Π5Π1Ρρ ψ Πδη 1 ὑποιρῇ!. 
Εοτ νγ»ῃαῦ ψ τ ΗΠ ]6 πη Παὺ} ἴῃ ν οΠ11α ἴο 40 ἢ 
Ετσομ Αὐ]15 Ἰεῦ ἴΠη6 Πποβῦ αἰξθαπαβα σὸ ! 
Βαΐ ἔποῖι ἔοι θεάν ἴο ἄγον ὑΠῖπ6 οὐ δὸ5 1} ἔθδῦϑ, 
Ο Ῥτούμοῦ ταΐηθ, ποὺ σμ δ] 6 η σα τηθ ἴο ΜῈ 6Ρ. 
[{ που Παϑὺ ραγῦ ἴῃ ογαο] 65 ζοπο πη ΠΘΓ, 
Νο ρατὲ "6 πηΐπε !-- τὴν 5Π8416 [1 γἱ᾽ε]α ἴο {Π6ε. 
“βν Ὁ Ομδηρα 15 Ποσα, ἡ ἐποι]Ὁ σαν, “τόσα ὑΠ 56 σ μὴ 

ΠΕΗΝ 
Ναν, θα τηοϑβῦ τηϑϑῦ : ἴον ἰΙονε οἵ πα γγΠοῸ βρτδην 
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Ν “ 

στέργων μετέπεσον. ἀνδρὸς οὐ κακοῦ τρόποι 
“- -» , 

τοιοίδε, χρῆσθαι τοῖσι βελτίστοις ἀεί. 
ΧΟΡΟΣ 

»-“ -“ ἥν 

γενναῖ ἔλεξας Ταντάλῳ τε τῷ Διὸς 
πρέποντα: προγόνους οὐ καταισχύνεις σέθεν. 

ΑΓΑΜΈΜΝΩΝ 
». κα ῇ “ Ν , δος Ν 

αἰνῶ σε, Μενέλεως, ὅτε παρὰ γνώμην ἐμὴν 
ον Ἁ “ 

ὑπέθηκας ὀρθῶς τοὺς λόγους σοῦ τ᾽ ἀξίως. 
Ν ἘΦ “ , » ΓΚ Ψ 

ταραχὴ δ᾽ ἀδελφῶν διά τ’ ἔρωτα γίγνεται 
’ ᾳ , 

πλεονεξίαν τε δωμάτων: ἀπέπτυσα 
, 2 2 ΄ ᾽ὔ 

τοιάνδε συγγένειαν ἀλλήλοιν πικράν. 
ο Ν ἀλλ᾽ ἥκομεν γὰρ εἰς ἀναγκαίας τύχας, 

Ν κ Ν -“ 

θυγατρὸς αἱματηρὸν ἐκπρᾶξαι φόνον. 
ΜΕΝΈΛΑΟΣ 

πῶς ; τίς δ᾽ ἀναγκάσει σε τήν γε σὴν κτανεῖν ; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

[Ὡ ; “Ὁ 7 

ἅπας ᾿Αχαιῶν σύλλογος στρατευματος. 
ΜΕΝΕΛΑΟΣ 

"» " 3. στρ Ε :} , ΄ 

οὔκ, ἤν νιν εἰς Ἄργος γ᾽ ἀποστείλῃς πάλιν. 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

λάθοιμι τοῦτ᾽ ἄν: ἀλλ᾽ ἐκεῖν᾽ οὐ λήσομεν. 
ΜΕΝΕΛΑΟΣ 

" - ΕΣ Ἁ , -» " 

τὸ ποῖον ; οὔτοι χρὴ λίαν ταρβεῖν ὄχλον. 
ΑΓΑΜΕΜΝΩ͂Ν 

΄ εἰ - ΄ὔ 7.) ᾿; “ 

Κάλχας ἐρεῖ μαντεύματ᾽ ᾿Αργείων στρατῷ. 
ΜΕΝΕΛΑΟΣ 

Υ Ὰ , Ψ, “ ᾽ ᾽ [2 

οὔκ, ἢν θάνῃ γε πρόσθε: τοῦτο δ᾽ εὐμαρές. 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

τὸ μαντικὸν πᾶν σπέρμα φιλότιμον κακόν. 
ΜΕΝΕΛΑΟΣ 

3: δ υ ΝΑ, Ν ἢ ᾽ Ν ΄ , 

κοὐδέν γ᾽ ἀρεστὸν ' οὐδὲ χρήσιμον παρόν. 

᾿ Ναιοῖς : ἔογ γε χρηστόν, ““ΕῸΓ πούμϊπρο σοοά,᾽ 
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Ετοπὰ ἐπ 6 βᾶτηθ ΟΡ, 1 οΠαπρο. ΝῸ Κπαᾶνοα ννοηῦ 
{Πϊ5, 

Ἐνεσ ἴο οἶδανα αθἴο ἐπα θεΐζοι ρατχί. 
σΗΟΗῦ5 

ΕἸρηϊ ποΡ]Ὲ 5ρθθοῖ, «πᾶ ψουέμν Τ᾿ απίδ]ιβ, 
Ζει5᾽ βοὴ ἢ ΤΠοι σῃαπιθϑὺ ποὺ ὑΠῖπε δποθϑίουβ. 

ΛΘΆΜΕΜΝΟΝ 
ΤΉΔΏΚ5, Μοποίδιβ, πα θα γοπα 411 Πορα 
ΤΠοῖ Παβὺ 5βρόκεη τη Πν, νγουθῃγ οἵ {Π 66. 
δύ. θεῦνιχι Ὀγθ σθ [ῸΣ ἃ ὙνοτηΔ 5 ϑαϊτα 
Μὰν τῖβϑ, οὐ οὗ διῃθιτοη.- - Οὐ οα 1Ὁ, 
ΤῊΪ5. ΚΙΉΒΠΙΡ ἐπαῦ Ὀγίη δ Ὀϊξίθυ παϑ5 το ΒΟΤῊ ! 510 
Ναὰν, θα νὰ ἀγὰ ἐδηρσ]εᾶ ἴῃ ἴπ6 ποῦ οὗ ἔαϊε ! 
νῆες πϑρᾶϑβ τησϑὺ ἡνοῦκ {Π6 πα. οὗ τὴν οἢ1]4. 

ΜΕΝΈΓΑΟΒ 
Ηον ὃ---Ψο 58Π8}] ἔογος {πες ἴο ἡδϑίτου ὑπῖπο ον ὃ 

ΑΘΆΜΕΜΝΟΝ 
ΤῊῈ ὙΠ ΠΟ]6 ἀὐτὰν οἵ ἴῃς Αοπάθδῃ Πποϑῦ. 

ΜΕΝΕΙΑΌΒ 
Ν νου, 1 που ἕο Αὐρὸβ βεπα Ποὺ ῬδοΚ. 

ΑΘΑΜΕΜΝΟΝ 
ΤῊ5 τηϊσηΐ 1 βεογεῖν. 7)λαέ οαπποΐ 1--- 

ΜΕΝΕΙΑῦΒ 
με} Εδαγ ποῖ ποῖ {πὸ γα ]6 ονεσσηποῆ. 

ΑΘΆΜΕΜΝΟΝ 
(Α] ΟΠ α5. νν1}}] [611 ΠπῸ6 μοβὺ ὑπῸ οΥὐδο] 65. 

ΜΕΝΈΓΑΙΒ 
οἰ 177 λδ Λτοὶ μαυο αἰϊοά-- {Π|5 νεσα ποὺ μαγά. 

ΛΟΆΜΕΜΝΟΝ 
ΤῊΘ ἡ ΠΟΙ6 5θου- 106 15. ΟΠ 6 ἀπ ἰζἰοι5 ΟαὙ58 δ90 

ΜΕΝΕΙΓΑΟΒ 
ΑἸ ομιίπα 0] 6 ἀπα τ1ι561655,--τυλῆίο αἰΐυο. 

45 
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ΑΓΑΜΈΜΝΩΝ 
ἐκεῖνο δ᾽ οὐ δέδοικας οὕμ᾽ ἐσέρχεται ; 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ 
ὃ μὴ σὺ φράζεις, πῶς ἂν ὑπολάβοιμ᾽ ἔπος ; 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
τὸ Σισύφειον σπέρμα πάντ᾽ οἶδεν τάδε. 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ 
᾽ Ψ 913 Χ Ὁ Ἂν ᾿ Ν “ 

οὐκ ἔστ᾽ ᾽Οδυσσεὺς ὅ τι σὲ κἀμὲ πημανεῖ. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

ποικίλος ἀεὶ πέφυκε τοῦ τ᾽ ὄχλου μέτα. 

ΜΕΝΈΛΑΟΣ 
,, Ἂν, ᾽ν Ὺ, Ἃ χ φιλοτιμίᾳ μὲν ἐνέχεται, δεινῷ κακῷ. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

οὔκουν δοκεῖς νιν στώντ᾽ ἐν ᾿Αργείοις μέσοις 
λέξειν ἃ ἃ Κάλχας θέσφατ᾽ ἐξηγήσατο, 
κἄμ᾽ ὡς ὑπέστην θῦμα, κάτα ψεύδομαι, 
᾿Αρτέμιδι θύσειν ; οἷς ξυναρπάσας στρατὸν, 
σὲ κἄμ᾽ ἀποκτείναντας ᾿Αργείους κόρην 
σφάξαι κελεύσει ; κἂν πρὸς Αργος ἐκφύγω, 
ἐλθόντες αὐτοῖς τείχεσιν Κυκλωπίοις 
ξυναρπάσουσι καὶ κατασκάψουσι γῆν. 
τοιαῦτα τἀμὰ πήματ᾽. ὧ “τάλας ἐγώ, 

ὡς ἠπόρημαι πρὸς θεῶν τὰ νῦν τάδε. 
ἕν μοι φύλαξον, Μενέλεως, ἀνὰ στρατὸν 
ἐλθών, ὅπως ἂν μὴ Κλυταιμνήστρα τάδε 
μάθῃ, πρὶν “Αιδῃ παῖδ᾽ ἐμὴν προσθῷ λαβών, 
ὡς ἐπ᾽ ἐλαχίστοις δακρύοις πράσσω κακῶς. 
ὑμεῖς τε συγήν, ὦ ξέναι, φυλάσσετε. 
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ΔΟΆΜΕΜΝΟΝ 

1 ἔδαν ἐπα βἴθαϊς ο᾽οϑὺ πλθ---ἰἶρ {Πὶ5 ποῦ {Ππ|ης ὃ 

ΜΕΈΝΕΙΑΌΒ 

{ ἀποῖι 1611 ποῖ, ἤονν 5Που]α 1 ἀπά ογοίαπα ὃ 

ΛἈΘΆΜΕΜΝΟΝ 

ΔΗ {π|5 τΠ6 βοοα οὗ 5ίβυρμαβ (οὐ ἢ Κπον. 

ΜΕΝΈΓΑΌΒ 

Οαγοθοιβ σα πποῦ ᾿] τ ὑπ δ 6 ἃΠ4 τη6. 

ΛΑΘΛΜΕΜΝΟΝ 

Ηφ 15 ἀνε β. 1 γ---ἃ τποὈ- αν 58, 

ΜΕΝΕΓΑῦΒ 

Ἴ1γ4}1 ἴο ἁια θ᾽ ΐοη 15. 6 -- Ρου]ου5 θη ! 

ΑΘΆΜΕΜΝΟΝ 

ἍΜ] δ ποῦ τἷβα, ὑπ] η Κ᾽ δῦ ὑποι, πὰ ἔπ6 Αὐρῖνε πη 58, 
Απα {61} [Π6 οὐδο]οβ ἐπαῦ (Δ ] Πα 5 βράϊκθ, 
Δπά Πιον 1 ρῥτομβεα Αὐδουηῖβ Ποὺ ν]οὐϊη, δ90 
Απα πον ρΡ]αν ἴαϊβε ἢ Απά, τοιβίησ 50 ὑΠς Ποϑῦ, 
51.411 Ια {ππ6 πὰ 5] ὕπεθ, τηθ, ἃηα βδουϊῆσα 
ΠῸ τπαίάθη ἢ ΤΠουρΙ ἴο Αὐροβ 1 δβοᾶρο, 
Υεῦ ψ}}} παν σοπιθ, ἀθβίγου ἴδ, ἴο {πΠ6 στοιπα 
Ἰαζα 10 νν Ἐἢ 411 105 Ογοϊορθδῃ τιν 8115. 
Ἐνϑη {15 15. πυΐπα δου, πνοαὶ 5. τ16 ! 
Ηονν Ὀγ {πε (σα 1 ἴῃ ψΠΕ]πιθα διηϊάβὲ ἀοβραὶϊτ ! 
Τάακο Ποεὰ ἔου οπα ὑπίηρσ, Ὀγοῦπ ον, ἐΠτοι ΡῚ {Π|ὸ Ποβὶ 
Ῥαββίηρ, ὑπαὶ ΟἸγ οιηποβϑῖτα πθᾶν {1ν|5 ποῦ, 
ΤΊΠ1 το Ηδά65 5Π8}} Πᾶνε 5θα] θα τὴν οΠ1]14, 540 
ὙΠαῦ ταΐπ ες ΔΗ] οὕϊοι θ6. ν᾿ 11} ἔενν οϑὺ ἔθανβ. 
Απά, βίγδη σου ἀδηηβ56]5, ΠΟ] ἃ γοῦν ρεᾶσα {Ππουθοῦ, 

[Π ποι. 

51 
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ΧΟΡΟΣ 

μάκαρες οἣ μετρίας θεοῦ στρ. 
μετά τε σωφροσύνας μετέ- 
σχον λέκτρων ᾿Αφροδίτας, 
γαλανείᾳ χρησάμενοι 

μαινολῶν οἴστρων, ὅθι δὴ 
δίδυμ᾽ Ἔρως ὁ ὁ χρυσοκόμας 
τόξ᾽ ἐντείνεται “Χαρίτων, 
τὸ μὲν ἐπ᾽ εὐαίωνι πότμῳ, 
τὸ δ᾽ ἐπὶ συγχύσει βιοτᾶς. 
ἀπενέπω νιν ἁμετέρων, 
Κύπρι καλλίστα, θαλάμων. 
εἴη δέ μοι μετρία μὲν 
χάρις, πόθοι δ᾽ ὅσιοι, 
καὶ μετέχοιμι τᾶς ᾿Αφροδί- 
τας, πολλὰν δ᾽ ἀποθείμαν. 

διάφοροι δὲ φύσεις βροτῶν, ἀντ. 
διάφοροι δὲ τρόποι: τὸ δ᾽ ὁρ- 
θῶς ἐσθλὸν σαφὲς ἀεί: 
τροφαί θ᾽ αἱ παιδευόμεναι 
μέγα φέρουσ᾽ εἰς τὰν ἀρετάν' 
τό τε γὰρ αἰδεῖσθαι σοφία, 
τάν τ᾽ ἐξαλλάσσουσαν ἐ ἔχει 

ΕΠ ΗΣ ἐν ἐπ 
χάριν ὑπὸ γνώμας ἐσορᾶν 
τὸ δέον, ἔνθα δόξα φέρει 
κλέος ἀγήρατον βιοτᾷ. 
μέγα τι θηρεύειν ἀρετάν, 
γυναιξὶν μὲν κατὰ Κύπριν 
κρυπτάν, ἐν ἀνδράσι δ᾽ αὖ 
κόσμος ἔνδον ὁ μυριοπλη- 
θὴς μείζω πόλιν αὔξει. 
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ΘΗΟΗ5 
Ο νν ὲ}} ἔου ὑππϑυὰ ἔου ν ἤοτὰ ὑπὸ Θιθθη (8...) 

ΟΥ̓ Τόν 5114}} δ ροι μα βϑοη 5 ἤγο, 
Απα θυῖηρ ἔγαϊ οι οἵ ἀ6ϑῖνα 
1 σθηῦ]6 ρος Πα ΒΟ0ΌΘΥ τΐθη, 

ὙΥΠο586 850115 ἃγ6 86ὰ85 αὖ γϑϑῦ, ἃγ6 βρανθ 
ΤΠ6 ἔλθηχυ-ὉΠ}}}}, {π6 Τα νευ- αΐῃ, 
ΤΠ 6 5Ρ6115 Ππαῦ οἰασπι ὑπ ἀὐγονν5 ἔνναΐῃ, 

ΤἼ]16 50 5 οὐ Τονα ὑπ6 φρο] θη- Παϊνοί, 

ὙΠ υθοῦ οπα ἤθη ὑἰρὺ ψ Ὁ Ὁ]155, δῦ0 
Δπά οπθ ψ ἢ σὰἰπ οὐ ἀηγοϑῦ :--- 
Ο Θαδοπ οἵ Βεδιῖν, ἔτουα τὰν Ὀγθαβῦ, 

Μν θυ 4] θόοννον, ἀνοσὶ ποι ὑΠ15 ' 

Τ,6 0 Ἰονϑ᾽ 5 βυθοῦ 5Ρ6115 ἴῃ τηθαβα δ τηθοῦ 
Ποδῦ οὴ πὸ; ρὲτ6 4 δϑῖγοϑ θῈ ῬΪη6 : 
Μὰν ΔρΠνοατῦο᾽ 5 ἀλλ ϑρυϊηρ᾽ 5Π}1ΠῸ 

Οη ν6---,ἀναιιηὖ Π6ὺ τ άποοι Πποαΐ ! 

ΤΠ Ἰιδαυὲβ οὐ τηθ θὲ αἰνουβθ- τ τοῦ, (4μι.) 
Ἰδίνουβο ἐπεῖὶν Πνεα : θαΐ, Ἔν ὺ οἰ θὰν 
ΤΠ Πγοα ἢ 41], ἔσθ σοοά 6855 51}8}} ἀρ θδυ ; δ00 

Απα δδο Π] 9]. Ἰθϑβοη ὑπ ιν ταπρ]} 

ΤΠ π65 υνῖηρθ ὕο 501 ἴο νἱ λει 5. ΠθΆν θ᾿ 
ΓῸΣ ἴῃ 56 τον ούεηοα 5601 ἰδ; 
Απᾶ ἴο αἀἴβοογῃ ὅπ6 τἱρῦ --ἰο {Π15 

ΑἹ ἃ}1- να πββουγ ηρ᾽ ΟΠ Π 15. ΡἼν ΘΗ, 

6 1685 ΓΤ που 15 5η66 ὑποταΥ 
Οπ 116 ᾿γ ἕδιηβ. ΑἘ, ρ]ουϊοιιϑ 
ΠΟ αααϑὺ οὗ νίτῖαα 151 ΠΥ τὰ 

Π 6 οἸοϊδῦου δα νἱστῖπιθ, ομαβυθν : 570 

»αῦ, ἴον ὅΠη6 τηδη- -ἶς ᾿ΡοΥ ἢ σιᾶοα 
ΟΥ̓ Ἰανν ἀπα οὐ θυ πα].  1}} συοϑῦ, 
Βν βϑυνίοα οὔ μδὺ βοηβ, ὑπὸ οἴαζϊε: 

ΗἸ5 νἱνῦιθ υνου]ςβ ὈῪ ὑΠπουβαμα νυν 5. 
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ἔμολες, ὦ Πάρις, ἧτε σύ γε ὀπῳδ, 
βουκόλος ἀργενναῖς ἐτράφης 
᾿Ιδαίαις παρὰ “μόσχοις, 
βάρβαρα συρίζων, Φρυγίων 
αὐλῶν ᾽Ολύμπου καλάμοις 
μιμήματα πνέων. 

εὔθηλοι δὲ τρέφοντο βόες, 
ὅτε σε κρίσις ἔμηνε θεᾶν, 
ἅ σ᾽ “Ελλάδα πέμπει 

- ΄ ΄ 

τῶν ἐλεφαντοδέτων πάροι- 
θεν δόμων, ὃς τᾶς “Ελένας 
» » »" Ἶ, ἐν ἀντωποῖς βλεφάροισιν 
ἔρωτα δέδωκας, 
Μ ᾽ ᾽ Χ » , ἔρωτι δ᾽ αὐτὸς ἐπτοάθης. 
ὅθεν ἔρις ἔριν 
“Ἑλλάδα σὺν δορὶ ναυσί τ᾽ ἄγει 
ἐς Τροίας πέργαμα. 

ἰὼ ἐώ' μεγάλαι μεγάλων 
εὐδαιμονίαι" τὴν τοῦ βασιλέως 
ἴδετ᾽ ̓ Ιφιγένειαν ἄνασσαν 
τὴν Τυνδαρέου τε Κλυταιμνήστραν, 
ὡς ἐκ μεγάλων ἐβλαστήκασ᾽ 
ἐπί τ᾽ εὐμήκεις ἥ ἥκουσι τύχας. 
θεοί τοι κρείσσους οἵ τ᾽ ὀλβοφόροι 
τοῖς οὐκ εὐδαίμοσι θνατῶν. 

στῶμεν, Χαλκίδος ἔ ἔκγονα θρέμματα, 
τὴν βασίλειαν δεξώμεθ᾽ ὄχων 
ἄπο μὴ σφαλερῶς ἐπὶ γαῖαν. 
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ΤΠ οὰ οαιηδβὶ, Ραγὶβ, Δ ῸΚ ἴο Π 6 Θ, (Εροκε.) 
ΜΠ [ἀ8᾽5 οἰ ἔδυ βῆοννν δ γ, 

Α πραυπουα, μοι αἰ βῦ ρὴρ6 50} βἔγαϊη 
ΤΙαῦ οἱ ΟἸγΙριιβ᾽ βρὶυῦ ὑπ δ τα 

Ανοκα ραϊη.} 

ΕἸΠ]]-υἀάογοα Κίηδ ἴῃ ἀγθαιηῦ Ρθδοα 
βιον 56, ἤθη {Π6 ΘΠ ΠΟ Ὲ 5 οᾶπη6 ἴο {ἰδὲ 
Ἴὸ 7ὰᾶῖσο ὑπαῦ (ὐοα 1655-Ὑἱνα]νν 680 
ὙΠ οβ6 ἰδϑθαθ Βρθα {πδα απἴο ατοθοο, 
Βείονε {Π|| ἱνοῦν ρᾶϊδοθβ 
Τὸ βἴδηα, ἴο 566 ἴῃ Ηφ]θ π᾿ 5 ΘΥΠ6 
Πὰς θαγη θα οἢ ὑπῖπο, {πΠ6 Ἰονο! οὐ 9}}ἶπο, 
ΤῸ {Π}1}}} τ} Τγοϑ᾽ δοϑἕαβίθβ. 
[ν ἡν Πί ἢ σαι56 βου δ 15 Ἰθδα Ἰηρ 1] 
ΕΠ 6115, ἡν τ} 5] Ρ5, ἢ 5ρθανῦβ, ἴο [8}] 
ὕροι Ἴτογ΄ 5 τον Ἔὐ -ΟΟΥΤΌ 8]. 

[.ο, 1Ἰο, ἐπα ρυδαῦ ὁη65 οἵ ἔπε δαυΐῃ, 
Ηον ]εβὺ ἐπον θὲ! δ90 

ΓρΡμϊσοηεία, ρυοια πὰ τὶ ἢ 
ΕΤον ῬΥΪΠΟΕ5, 566; 

586ς ΟἸγ[εμηποβῖγα, ΠῸΥ γνΠῸ ΘΆΠ16 
ΟΥ̓ Τγμάλγειβ.---Ο βἰδίε!Υ πὰ μη8 
ΟΥ̓ πιϊρ]ιν 585! Ο οὐον πα ν ἢ ἔληιο 

ΤΉ ΘΙ ἀαβίϊην ! 
Το ν ὑπαῦ θ6 164 ΒΙΡῊ ἴῃ ἡ ΘΠ ἢ, ἴῃ ταὶ σῦν, 
Ατα ὄδνεὴ ἃ5 ἀοαϑ ἴῃ τη θᾶπΠῸ} ΤΟΥ }5᾽ ϑἰ οἴ, 

πίον, υἱάϊησ ἴπ α οπαγοί, Οἵ ΤΕΜΝΕΒΤΗΛ ἀπ ΤΡΗΙΘΕΝΕΙΑ, 
γυϊ δι αἰἑοπα απίς. 

Βιαπα ννε, ΟΠ] οἶϑ᾽ ἀδαρηϊζονθ, ΠΘΔΥ, 
Βινοιομίηρ Πα Πα 5 οὗ Κίπαϊν αἱα : 

50. ἀπβῦστ ] ησ ἴο {π6 σγτοππά 600 

1 Το τὰν ὉΠ 168} ἰηγθ πύον οὗ [Π|6 Βθρμδγᾶ᾽ε μῖρο. 
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ἀγανῶς δὲ χεροῖν μαλακῇ γνώμῃ, 
μὴ ταρβήσῃ νεωστί μοι μολὸν 
κλεινὸν τέκνον ᾿Αγαμέμνονος, 
μηδὲ θόρυβον μηδ᾽ ἔκπληξιν 
ταῖς ᾿Αργείαις 
ξεῖναι ξείναις παρέχωμεν. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 

ὄρνιθα μὲν τόνδ᾽ αἴσιον ποιούμεθα, 
τὸ σόν τε χρηστὸν καὶ “λόγων εὐφημίαν' 
ἐλπίδα δ᾽ ἔχω τιν᾽ ὡς ἐπ᾽ ἐσθλοῖσιν γάμοις 
πάρειμι νυμφαγωγύς. ἀλλ᾽ ὀχημάτων 
ἔξω πορεύεθ᾽ ἃς φέρω φερνὰς κόρῃ, 
καὶ πέμπετ᾽ εἰς μέλαθρον εὐλαβούμενοι. 
σὺ δ᾽, ὦ τέκνον μοι, λεῖπε πωλικοὺς ὄχους, 
ἁβρὸν τιθεῖσα κῶλον ἀσθενές θ᾽ ἅμα. 
ὑμεῖς δέ, νεάνιδές, νιν ἀγκάλαις ἔπι 
δέξασθε καὶ “πορεύσατ᾽ ἐξ ὀχημάτων. 
καί μοι χερός τίς ἐνδότω στηρίγματα, 
θάκους ἀπήνης ὡς ἂν ἐκλίπω καλῶς. 
αἱ δ᾽ εἰς τὸ πρόσθεν στῆτε πωλικῶν ζυγῶν, 
φοβερὸν γὰρ ἀπαράμυθον ὄμμα πωλικόν' 
καὶ παῖδα τόνδε τὸν ᾿Αγαμέμνονος γόνον 
λάξυσθ᾽, ᾿Ορέστην'" ἔτι γάρ ἐστι νήπιος. 
τέκνον, καθεύδεις πωλικῷ δαμεὶς ὄ ὄχῳ; 
ἔγειρ᾽ ἀδελφῆς ἐφ᾽ ὑμέναιον εὐτυχῶς" 
ἀνδρὸς γὰρ ἀγαθοῦ κῆδος αὐτὸς ἐσθλὸς ὦ ὧν 
λήψει, τὸ τῆς Νηρῇδος ἰσόθεον γένος. 
ἑξῆς κάθησο δεῦρό μου ποδός, τέκνον, 
πρὸς μητέρ᾽, ᾿Ιφιγένεια, μακαρίαν δέ με 
ξέναισι ταῖσδε πλησία σταθεῖσα δός, 
καὶ δεῦρο δὴ πατέρα πρόσειπε σὸν φίλον. 
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θον ἐπα Θαυθθὴ 584}} 5ῦδρ, ΠΟΥ ἴδᾶν 
5141} Π6 ῥυϊηοθϑβ Κπον,, πραγ, 

Α ριπ θη ΠΟ 5 ΟΠ ἡθπον 64. 
ΒίνδηροΥβ 6, Π0 ὕπμα]}} ΠΘ 6 

Μαϊκα νὰ : εηΐσαποθ πηαἰβιαν δα 
Βε οὔ Αὐροϑ᾽ βἔγδηρϑυβ [οπ πᾶ, 

ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΗΑ 

Απ ομθῃ οὗ ροοα ἔογζαπε οοιηῦ 1 {Π]5, 
ΤῊ Κη μεββ ἀπα ἔαϊν συ θθυπρ' οὗ ἔῃ ν ΘΡΈθοἢ. 
Οοοά Πορε ᾿ᾶνε 1 ὑπᾶῦ [ ἀνὰ οοῖηδ ἴο 16δα 
ΤΠ6 "νά ἴο ΠΆΡΡΥῪ θυ144]. Εγότα ὑΠ6 ΟὰΥ θ10 
ΤΆΚΟ γα {πε ἄοννον ὑπαῦ ἴον ὑΠπ|ὸ νη! 1 Βυϊηρ, 
Απᾶ "αν ἴο πε ραν! ]!οη νυ ἹὉΠ} σοοα Πεαδα. 
Απα {ποὰ, τὴν ἀἰλαρΉτου, εδία ὑπη6 Πογβθ-νγαὶη 

βΐδρ, 
Πα μα]ν βεύτπρ ἄοννη ἢν ἰθμ ον ἔθοῦ ; 
Αμα γε γδοεῖνα Ποὺ, 48 Π156]5, [π᾿ Ὑ ΟἿ ΔΥΤΏΒ, 
Απα ἔνουα {πε σπαυῖοῦ μ6]Ρ Ποὺ βαίο!ν Του ἢ. 
Απᾶ 1εῦ οπα Ἰεπά ἴο τη6 ἃ ΡΙΌρΡΡΙηρ Παπά, 
ΤΠ αν 1 τὰν ᾿Ιθανα {Π6 τναϊη-ϑθαῦ ου  Ὰ]]}ν. 
ΒΟΙη6, ῬΓΑΥ γοιι, 5’ πα θείου α ὑπ ΠΟΥ 68᾽ γοΐςα, 
Βὸν ὑππηοτοιιβ 15 ὉΠ 6 ΠΟΥβ Θ᾽ 5 τ βονε 6γ6. 690 
Απα {Π15 ΘΒΠΠ]α ἴαϊςα γε, Αραιηθυηηο π᾿ 5 ΠΟΥ, 
Οταβίεβ, Ψ1ΠῸ 15 γεῦ ἃ ψ υ] 6855 θᾶ 6. 
Ηον ἢ---Ἰ]]εα ἴο 5166 Ρρ, οἰ], θγῪ πΠ6 ϑιναγίην 

ΟδΥ ἢ 
γνΆΚο ἔουν ὑῃν δἰβέθυ᾽ 5 Ὀυ 14] βυη]]ηρῚΚ ; 
ΒῸν ὑπῖπε Πετοῖς βὑγαΐη 5Π4}] σὺ ἔου ἰκίη 
Α Πεῖο, ἐνεὴ ἔπΠ6 Νεγεῖα᾽5 ΡΟ ΠΠκ 6 οΠ1]4. 
ΗΠ ΕΠευ, τὰν ἀδαρη ον, βϑαῦ ὑΠ66 αὖ τὴν 5166: 
Ηλι ὃν ἔν τποΐμευ, Πρῃϊρεπεία, ἴα Κ6 
ΤῊν ρῥἷαοο, ἃπ4 ἴο {Π|6868 5 ΠΟ 5 510. ΠΥ 155. 
[.ο, τῃγ Μο]ονϑα ἐαυ Ποὺ " γγοϊοοπια Πΐτη. 820 
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ἸΦΙΓΈΝΕΙΑ 
ὦ μῆτερ, ὑποδραμοῦσά σ᾽, ὀργισθῇς δὲ μή, 
πρὸς στέρνα πατρὸς δ θην τἀμὰ περιβαλῶ. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 
ὦ σέβας ἐμοὶ μέγιστον, ᾿Αγαμέμνων ἄναξ, 
ἥκομεν, ἐφετμαῖς οὐκ ἀπιστοῦσαι σέθεν. 

ἸΦΙΓΈΝΕΙΑ 
ἐγὼ δὲ βούλομαι τὰ σὰ στέρν᾽, ὦ πάτερ, 
ὑποδραμοῦσα προσβαλεῖν διὰ χρόνου. 
ποθῶ γὰρ ὄμμα δὴ σόν. ὀργισθῆς δὲ μή. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 
ἀλλ᾽, ὦ τέκνον, χρή" φιλοπάτωρ δ᾽ ἀεί πτοτ᾽ εἶ 
μάλιστα ἜΣ τῷδ᾽ ὅσους ἐγὼ ᾽τεκον. 

ἸΦΙΓΈΝΕΙΑ 
Φ. 7 » κοσ, β. ψ5 ΄ὔ - “ 

ὦ πάτερ, ἐσεῖδόν σ᾽ ἀσμένη πολλῷ χρόνῳ. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
Ν Ἂς Χ ΄ ΟΣ ν ς ἈΝ 5 φέγν τ ἡ 

καὶ γὰρ πατὴρ σέ' τόδ᾽ ἴσον ὑπὲρ ἀμφοῖν λέγεις. 

ἸΦΙΓΈΝΕΙΑ 
γν 19 4 ͵ὕ Ἵ ΓΝ Ν Ν ΒΨ , ΄ 

χαῖρ᾽" εὖ δέ μ᾽ ἀγαγὼν πρὸς σ᾽ ἐποίησας, πάτερ. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩ͂Ν 
᾽ “0 ὦ “ “-“ Ν Ἁ “ , 

οὐκ οἶδ᾽ ὅπως φῶ τοῦτο καὶ μὴ φῶ, τέκνον. 

ἸΦΙΓΈΝΕΙΑ 
ἔα' 
ὡς οὐ βλέπεις ἕκηλον, ἄσμενός μ᾽ ἰδών. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩ͂Ν 
πόλλ᾽ ἀνδρὶ βασιλεῖ καὶ στρατηλάτῃ μέλει. 

ἸΦΙΓΈΝΕΙΑ 
ΩΝ ΑΥ̓͂ “ “" ΜΠ) ᾿Ν ΄, , 

παρ᾽ ἐμοὶ γενοῦ νῦν, μὴ ᾽πὶ φροντίδας τρέπου. 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

“ “ 7 

ἀλλ᾽ εἰμὶ παρὰ σοὶ νῦν ἅπας, κοὐκ ἄλλοθι. 
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ποῦ ΛΘΑΜΕΜΝΟΝ. 

ΤΡΗΙΘΈΝΕΙΑ (γθιηη 0 ἢῖδ αΥ})5) 
Ο γυοῦθϑυ, 1 οὐΐαη Π66---)ὲ ποῦ νυυοῦλ. - 
Απαὰ Πεαγὲ ἴο παγῇ 1 ο]α50 τὴν ἔα ! θυ ο]οβα. 

ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΊΤΗΛ 
Ο τηοβὺ οἵ τηὲ γενεγθα, Αραιηθιποη Κίηρ, 
γγε οου)θ, ορεάϊθῃηδ ππΐο τ ν ΡῈ 65}. 

ΤΡΗΙΘΈΝΕΙΑ 
Βαΐῃ ἀπ 1, ἔΑ Π 6, οα ἴῃ Ὀγθαβὺ ἴο [Ἀ]], 
Αἴἴου 50 ἸΙοὴρ ἢ ΤΒοαρ οὔπεῖβ 1 οὐὔνιη,---- 
Εον Ο, 1 γϑανῦι ἴον ὑπ γ ἔαςε !---θα ποῖ νυ μι. 

ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΙΑ 
ΟἸΠ4, {π|5 τὰ πηᾶγϑῦ : γϑᾶ, δνοῦ, τηοϑὺ οἵ 4]} 
πε ΟΠ ἄγει 1 Πᾶνα θογη6, ἔποι Ἰον᾿ βὺ ἔμ γ 9116. 

ΤΙΡΗΙΘΈΝΕΙΑ 
Ταῦ Ποι,, 580 Ἰοπρ' Ὁ νγᾶ5---80 ο͵δα δὴ Γ! 

ΑΘΆΜΕΜΝΟΝ 
Απα ρ»]δά δὴ 1: [ἢν νγογαβ βιΠοα ἔου ἐνναίη. 

ΤΡΗΙΘΈΝΕΙΑ 
Ηδ1]! ΚΚῈ6}1 πδϑὺ ὑπο ἄοπθ, ἔἈ Π 6ι, θυ] ΟἽ ρ᾽ Π]6, 

ΑΘΆΜΕΜΝΟΝ (5 αγ 5) 
ΕἸ} ἢ--ομ]4, 1 Κῆονν ποῦ ον ἴο Δηϑυνο  ὑΠ|15, 

ΤΡΗΙΘΈΝΕΙΑ 
ΗΔ! 

80 ρ]δα ἴο 566 τηε-- -γεὺῦ νυ ῃπαῦ ἐγου Ὀ]εα ἸοοΚ ! 

ΑΘΑΜΕΜΝΟΝ 
Οη Κίπρϑβ πὰ εὰρίδϊηβ ννεῖρ 6. ΤΠΔ ΠΥ ἃ ΟΔ76. 

ΤΡΗΙΘΈΝΕΙΑ 
ΤΙ Πποὺν θ6 τηΐηθ--[Πἰ πα  ΥἹο]α ποῖ ἴο οᾶτε ' 

ΑΘΆΜΕΜΝΟΝ 
Υϑεα, 1 81} 4}} {Ππΐπε πον : τὰν ὑπουρη β βῦταγ ποῦ. 
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ΙΦΙΓΈΝΕΙΑ 
,, ᾽ Ἀὴ "“ οὐ ΟῚ 

μέθες νυν ὀφρὺν ὄμμα τ᾽ ἔκτεινον φίλον. 

ἈΓΑΜΈΜΝΩΝ 
᾽ ἈΝ ὕὔ ν 3.116 ν τ: “-“ » 

ἰδοὺ γέγηθώ σ᾽ ὡς γέγηθ᾽ ὁρῶν, τέκνον. 

ΙΦΙΓΕΈΝΕΙΑ 
7 ᾽ 

κἄπειτα λείβεις δάκρυ᾽ ἀπ᾽ ὀμμάτων σέθεν; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩ͂Ν 

νὴ Ν -» ᾽ - 

μακρὰ γὰρ ἡμῖν ἡ ᾿πιοῦσ᾽ ἀπουσία. 
ἸΦΙΓΈΝΕΙΑ 

3. «0 ,ὔ 

Τούκ οἶδ᾽ ὅ τι φής, οὐκ οἶδα, φίλτατ᾽ ἐμοὶ πάτερ. 
ΑΓΆΜΕΜΝΩΝ 

Ἂν ΄ - : “᾿ ’ 36 
συνετὼ λέγουσα μᾶλλον εἰς οἰκτὸν μ᾽ ἄγεις. 

ἸΦΙΓΈΝΕΙΑ 
᾽ » »“ 3 -“ 2 , ΕῚ ᾽ “ 

ἀσύνετα νῦν ἐροῦμεν, εἰ σέ γ᾽ εὐφρανῶ. 

ἈΓΑΜΈΜΝΩΝ 
-" ἊΝ - ᾽ ,ὔ Ν 3 .ΕΝ 

παπαῖ. τὸ σιγᾶν οὐ σθένω: σὲ δ᾽ ἤνεσα. 

[ΦΙΓΕΝΕΙΑ 
,-" κ ΄ Ὶ ἊΝ ᾽ Ἂ, , , μέν᾽, ὦ πάτερ, κατ᾽ οἶκον ἐπὶ τέκνοις σέθεν. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
θέλω γε: τὸ θέλειν δ᾽ οὐκ ἔχων ἀλγύνομαι. 

ἸΦΙΓΈΝΕΙΑ 
ὄλοιντο λόγχαι καὶ τὰ Μενέλεω κακά. 

ΑΓΑΜΈΜΝΩΝ 
ἄλλους ὀλεῖ πρόσθ᾽ ἁμὲ διολέσαντ᾽ ἔχει. 

ἸΦΙΓΈΝΕΙΑ 
ὡς πολὺν ἀπῆσθα χρόνον ἐν Αὐλίδος μυχοῖς. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
“ , 3. Λ Ἁ 7 , και νῦν γέ μ᾽ ἴσχει δή τι μὴ στέλλειν στρατόν. 

ἸΦΙΓΈΝΕΙΑ 
σι ᾿ ,ὔ , ᾽ , ,ὔ 

ποῦ τοὺς Φρύγας λέγουσιν ὠκίσθαι, πάτερ ; 

ῤο 
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ΤΡΗΙΘΈΝΕΤΑ 

{{π|κὴ1Ὁ ἐπ γ γον ὑπ 6π : εὖ Ἰονο γπο]ῦ ὑΠπ6 Ἔν. 

ΑΘΛΜΈΕΜΝΟΝ 
0, 1114, 1 70γ.--- 1 70Υ, 5βθοϑίηρ {Π66. 

ΤΙΡΗΙΘΈΝΕΙΑ 

Διά γεῖ-- πᾶ γεὺ-- ἀΠὶπ6 αγ 65 ἅγ6 νυν ο] ]Π]ηρ᾽ ἔθαγδ ! θ60 

ΛΟΆΜΈΕΜΝΟΝ 
Υεα, ἔον πῸὸ ἀΡβεποα γεῦ ἴο Θ0Π16 15 ἰοῃρ. 

ΤΡΗΙΘΈΝΕΙΑ 
Ι κόπον ποῦ, Κπονν ποῦ, ΘΔ. ΤΥ 5.6, ἔπ γν πιθδηΐηρ, 

ΑΘΆΜΕΜΝΟΝ 
ΤῊ υνῖδα αἰβοθυητηθηῦ 5015 τὴν σ ]ο  {Π6 Ἰηο 16. 

ΤΡΗΙΘΈΝΕΙΑ 
50 1 πᾶν μ᾽θαβα ὑπ66, [ῸΠ]}ν ψν1}} 1 ἰΑ}1κ. 

ΑΘΆΜΕΜΝΟΝ 
ΔΕ πιὸ ! (ασ6) ΤῊ 5. 5] 6 ποθ θυ αΪκ5 τὴν ΠΘδυὸ ! (αἰοκα) 

ὙΠ ηκ {Π66. 
ΤΡΗΙΘΈΝΕΙΛ 

ϑίαγ, αῦ πον, ν ἢ ὑπ ν Ομ] άτθη δἴαν αὖ Πποιης! 

ΑΘΆΜΕΜΝΟΝ 
Ι νου]. ΜΥ ν 5} 15 βαυγεα : ὕῃογα 1165 τὴν ρ Ἱοί, 

ΤΡΗΙΘΈΝΕΙΑ 
Ρου5 ἢ ὑπεῖν ννᾶγ5, Δηα4 ΜοποΙδιιβ᾽ ΊΌΠΡΒ ! 

ΑΘΆΜΕΜΝΟΝ 
Μν σταΐῃ 518}1 108 οὐ μουβ᾽ σταΐῃ ἢΠνβῦ. 

ΤΡΗΙΘΈΝΕΙΑ 
Τὴ ἀρβεπος ὑπῖπε Ππαῦῃ θα θη ἴπ Αὐ]18᾽ ρα] Ὲ. 6060 

ΛΟΛΜΕΜΝΟΝ 
5811 ΠΙπετθα ἴ5 Π6 ἀπ γ᾽ 5 5Βρθεαϊηρ [ουτῃ. 

ΤΡΗΙΘΈΝΕΙΑ 
ΥΠποΥα ἄν 6}} ὑπὸ ΡΠΗτυ σίαπβ, ἔα Π 61, ἃ 5. ΤΠ 6 58Ύ ἢ 

ΘΙ 
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ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
οὗ μήποτ᾽ οἰκεῖν ὠφελ᾽ ὁ Πριάμου ἸΠάρις. 

ἸΦΙΓΈΝΕΙΑ 
Ἅ 5» ᾿ ͵ “' ΄ Ν ᾽ , 

μακράν γ᾽ ἀπαίρεις, ὦ πάτερ, λιπὼν ἐμέ; 

ΑΓΆΜΕΜΝΩΝ 
᾽ ᾽ , ᾿ς ΄ “ “ ΞΕ 

ἱείς ταὐτόν, ὦ θύγατερ, ἥκεις σῷ πατρί. 

ἸΦΙΓΈΝΕΙΑ 
εὖ" 

5.2» 54 , “ τ, ΄ Ξε 
εἴθ᾽ ἣν καλόν μοι σοί τ᾽ ἄγειν σύμπλουν ἐμέ. 

ΑΓΑΜΈΜΝΩΝ 
᾿ “- , 

ἔπεστι καὶ σοὶ πλοῦς, ἵνα μνήσει πατρός. 

ἸΦΙΓΈΝΕΙΑ 
ὗ , , ,ὔ 

σὺν μητρὶ πλεύσασ᾽ ἢ μόνη πορεύσομαι ; 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
μόνη, μονωθεῖσ᾽ ἀπὸ πωτρὸς καὶ μητέρος. 

ἸΦΙΓΈΝΕΙΑ 
"- " , ᾽ : Ε] ΄ὔ ’ 

6170 οὔ πού μ᾽ ἐς ἄλλα δώματ᾽ οἰκίζεις, πάτερ ; 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
4 ᾽ ἣ ΠῸ» 5... 7 Ψ 

ἔασον. οὐ χρὴ τοιάδ᾽ εἰδέναι κόρας. 

ἸΦΙΓΈΝΕΙΑ 
ΜΚ, .9 “ , ᾿ ᾽ - , 

σπεῦδ᾽ ἐκ Φρυγῶν μοι, θέμενος εὖ τἀκεῖ, πάτερ. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
“ 7 - - 

θῦσαί με θυσίαν πρῶτα δεῖ τιν᾽ ἐνθάδε. 

ἸΦΙΓΈΝΕΙΑ 
᾽ ᾿Ὶ ᾿ τ " Ν , » ᾽ Ν “ 

ἀλλὰ ξὺν ἱεροῖς χρὴ τό γ᾽ εὐσεβὲς σκοπεῖν. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
" ΄, ͵ Χ ( ΄ , εἴσει σύ' χερνίβων γὰρ ἑστήξει πέλας. 

ΙΦΙΓΈΝΕΙΤΑ 
΄ α΄, ᾽ Ν ΙΑ Φ ’ὔ ᾽ὔ στήσομεν ἄρ᾽ ἀμφὶ βωμόν, ὦ πάτερ, χορού: ; 
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ΛΘΆΜΕΜΝΟΝ 
ΛΊΠ το. - - Ὁ {Ππαὶ Ῥυϊαην Ῥανὶ5 πο ον πα ἄνα ! 

ΤΙΡΠΘΈΝΕΙΑ 
Ἐὰν ἄοβὲ τοι νοναρο, ἔα Ποὺ, Ἰδανίησ η6 ἢ 

ΔΟΛΜΕΜΝΟΝ 
ΤΠοα αὐ ἴῃ Π|ὸ σαθα ΥἢὉΠπ| ὑπ γ αι Πον, οΠ1]α, 

ΤΡΗΙΘΈΝΕΙΑ 
(ϑὲρἡ5) ϑγου]α Ὁ νεσα πιθοὺ ἐπαῦ 1 τηϊρῦ νογᾶρο ψ τ} 

ἵππος! 

ΑΘΆΜΕΜΝΟΝ 
ΤΊοῖ ἴοο πηϑὺ νογαρα γΠοτα ἔποῖι 58.410 ὉΠ]ΠΚ Οἡ. τη6. 

ΤΡΗΙΘΈΝΕΙΑ 
5121} 1 581} ΥἹΠΠ τὴν τοῦθ υ, οὐ᾽ ἉΙοπ ὃ 

ΑΘΆΑΜΕΜΝΟΝ 
ΑἸομ δ, ἔῸΠῚ τοῦ ΠΟΥ σαν σα πα ἔτη] 5116. 

ΤΡΗΙΘΈΝΕΙΑ 
Ηον ὃ Ππιαϑῦ ποὺ οι πα τὴθ, ἔα μον, ἃ πανν Π Ομ. ἢ 

ΑΘΑΜΕΜΝΟΝ 
Επουρη ! [ὑ ἢἰβ ποῦ τπαϊάθη5 Κπονν 5110}. ὑπ] 98. 

ΤΙΡΗΙΘΈΝΕΙΑ 
ϑροορα ὑδοὶς ἔγοιη Ρῃγυ σία, ἕαϊ μον, νἱοῖου {πο γ6. 

ΑΘΛΜΕΜΝΟΝ 

Α σδουῆςε τητϑὺ 1 πιο οἵου Ποῖ. 

ΙΡΗΙΘΈΝΕΙΑ 
Υοὰ, ἔΠοὰ τηπϑὺ γανοσαποα Ππαάνοη ὙὙ] ἢ ΠΟΙν τὶῦ65, 

ΑΘΑΜΕΜΝΟΝ 
ΤΊ 5 ὅποι 508} 506-54 }} θγ Ππ| 6 ἰάνοι 5[Δ 6, 

ΙΡΗΙΘΕΝΕΙΑ 
αι ον, 51.411 1 Ἰοδα ἀδηςεβ τοιπα {ῃς ][ὰῚ ὃ 
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ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
ξηλῶ σὲ μᾶλλον ἢ ̓ μὲ τοῦ μηδὲν φρονεῖν" 
χώρει δὲ μελάθρων ἐ ἐντὸς ὀφθῆναι κόραις, 
πικρὸν φίλημα δοῦσα δεξιάν τ᾽ “ἐμοί, 
μέλλουσα δαρὸν πατρὸς ἀποικήσειν χρόνον. 

ὦ στέρνα καὶ παρῇδες, ὦ ὦ ξανθαὶ κόμαι, 
ὡς ἄχθος ὑ ὑμῖν ἐγένεθ᾽ ἡ Φρυγῶν πόλις 
Ἑλένη τε' παύω τοὺς λόγους: ταχεῖα γὰρ 
νοτὶς διώκει μ᾽ ὀμμάτων ψαύσαντά σου. 
ἴθ᾽ εἰς μέλαθρα. σὲ δὲ παραιτοῦμαι τάδε, 
Λήδας γένεθλον, εἰ κατῳκτίσθην ἄγαν, 
μέλλων ᾿Αχιλλεῖ θυγατέρ᾽ ἐκδώσειν ἐ “ἐμήν. 
ἀποστολαὶ γὰρ μακάριαι μέν, ἀλλ᾽ ὅμως 
δάκνουσι τοὺς τεκόντας, ὅταν ἄλλοις δόμοις 
παῖδας παραδιδῷ πολλὰ μοχθήσας πατήρ. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 
οὐχ ὧδ᾽ ἀσύνετός εἰμι, πείσεσθαι δέ με 
καὐτὴν δόκει τάδ᾽, ὥστε μή σε νουθετεῖν, 
ὅταν σὺν ὑμεναίοισιν. ἐξάγω κόρην" 
ἀλλ᾽ ὁ νόμος αὐτὰ τῷ χρόνῳ συνισχνανεῖ. 
τοὔνομα μὲν οὖν παῖδ᾽ οἶδ᾽ ὅτῳ κατήνεσας, 
γένους δὲ ποίου χὠπόθεν, μαθεῖν θέλω. 

ΑΓΑΜΈΜΝΩΝ 
Αἴγινα θυγάτηρ ἐγένετ᾽ ᾿Ασωποῦ πατρός. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 
ταυτὴν δὲ θνητῶν ἢ θεῶν ἔζευξε τις ; 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

Ζευς" Αἰακὸν δ᾽ ἔφυσεν, Οἰνώνης πρόμον. 
ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

τοῦ δ᾽ Αἰακοῦ παῖς τίς κατέσχε δώματα ; 

ΑΓ ΆΜΕΜΝΩΝ 
Πηλεύς: ὁ Πηλεὺς δ᾽ ἔσχε Νηρέως κόρην. 
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ΑΘΆΑΜΕΜΝΟΝ 

Ὁ Παρρίον ὕποι ἴῃ ἱσπόύαηοο {Πδη [ ! 
Ῥα85 ποῖ νυ ἱτΠἶπ  ΘΥ6 ποπ 6 θυ παῖς 5114}} 566. 
Ομ 584 ἰκἴ85 ἤνβῇ, ομα οἷαβρ οὗ ὑπν υἱσῦ Παηά, 
Ετα ὑπ ν Ἰοηρ' ΒΟ] ΠπῸμ τ γν Γα Ποὺ ἔδυ. 690 
Ο Ῥοβοιῃ, οΟ. γὸ οθοκ, Ὁ ϑοίάθη ᾿χαῖν ! 
Οη γοῖ τ μαΐ Ρυνάθη ΡΠ Ια ἕονν Παὺ ἢ [αἸα 
Απα Ηείεη Ε Βαΐῦ πὸ τοτὲ πε δα άδη ἢοοάᾶ 
Βυνβὶβ οδὺ τη6 ΤἸῸΤ γἷπΠ6 ΟΥ̓ 65 ἃ5 1 τοιοῦ {Π 66 ! 
Ῥαβ5 ἰηἴο ἐπε ρᾶν]]οη. (αὶ τρη.) Ῥδγάοῃ χη6, 
Ο [1,6αα᾽5 ομ1]α, 16 νν 6}1- πὶρ] γθα]ςβ τὴν Ποαγὺ 
Τὸ νἱϑ]α ἴο Δ 16 5᾽ παπᾶ τὴν ἀδπρ]ἴοι", τη 16. 
5. Οἢ ῬΑγ ΕΠ 5 τη κα [Ὁ 1155, θα ποπ6 ἐπα 1655 
ΤΠδν συλ {Π6 Πδανῦ, θη ἔα ου5 ἴο βυνδηρθ ΠΟΙΉ65 
ΥἹΟΙ ΟΠ] Πάτθη ἕο ν Ποβ6 ας Ποὺ Πᾶνε Ἰὰθουτα Ἰοηρ. 690 

ΟἸὙΥΤΕΜΝΈΕΒΤΗΛ 

ΤΙ δὶ ποῦ 50 41|}}; 6 στὰ ὑπαῦ 1 πὸ 1655 
514]}] ἔξ 6] {Π|5 ρᾶπηρ. τ Ππογθοσα 1 οπάε ὑΠπ6α ποῦ-- 
ὙΠ θη 1 νἹΠ πα σ 6 - ἢγτηη5 ἰ6Δ6 ἐον!Π ὑπ πηδ]α ; 
Βαΐ οσαβΐομι 7οἰποα τυ τἢ τἴπηθ 51.8}} ἀθαά θη ρΡδΐη. 
Η!5 πᾶπηθ, ἕο γῇ ο ἔποι Παϑὺ θεοῦ πο α τὰν οἢ1]4, 
Ι Κπον ; ἰδ ἰδηά, Πἰβ Ἰπθαρθ, ννοι]α 1 Ἰθάτη. 

ΑΘΆΜΕΜΝΟΝ 
ΤΙΘ Ν ΡΗ Δαρὶπα νγὰ5 Αβοριιβ᾽ οΠ1]4 :--- 

ΟΙΥΤΕΜΝΕΒΤΕΑ 
᾿Απᾶ αἰϊά ἃ τηονΐα] ννεα ᾿ιϑυ, οὐ 4 αοα ὃ 

ΑΘΆΜΕΜΝΟΝ 
Ζει5. θδοῦβ πα βεσαῦ, Οβποπε᾽ 5 Ἰοτά. 

ΟΥΤΕΜΝΕΒΤΗΛ 
ὙΠΟ βοὴ οὗ Αδδοὰβ ροββεββαα 5 μοῦβα ἢ ποῦ 

ΛΘΟΆΜΕΜΝΟΝ 
Θ6]θιβ ; δπᾶ Ρεϊειβ ννεααάεα Νουδαβ᾽ οὁΠ114. 

ΜΟΙ 1, εν 
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ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 
ἴω ΄-“ [2 

θεοῦ διδόντος, ἢ βίᾳ θεῶν λαβών ; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩ͂Ν 

. ͵7 

Ζεὺς ἠγγύησε καὶ δίδωσ᾽ ὁ κύριος. ἡγγθη 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 
“ ΄- 3 , 

γαμεῖ δὲ ποῦ νιν ; ἢ κατ᾽ οἶδμα πόντιον ; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

Χείρων ἵν᾽ οἰκεῖ σεμνὰ Πηλίου βάθρα. ρ μνὰ Πη ρ 
ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

ΐ᾽ ᾽’ὔ 3. ΔΊ, , 

οὗ φασι Κενταύρειον ὠκίσθαι γένος ; 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
- ΄ [4 

ἐνταῦθ᾽ ἔδαισαν Πηλέως γάμους θεοί. 
ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 

Θέτις δ᾽ ἔθρεψεν ἢ πατὴρ ᾿Αχιλλέα ; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

Χείρων, ἵν᾽ ἤθη μὴ μάθοι κακῶν βροτῶν. 
ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

710 φεῦ: 
σοφός γ ὁ θρέψας χὠ διδοὺς σοφώτερος. 

ΑΓΑΜΈΜΝΩΝ 
Ζ Ν - ) » , 

τοιόσδε παιδὸς σῆς ἀνὴρ ἔσται πόσις. 
ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

“ Ε "΄“ ς ’΄ 

οὐ μεμπτός. οἰκεῖ δ᾽ ἄστυ ποῖον ᾿ Ελλάδος ; 

ΑΓΑΜΈΜΝΩΝ 
Ν Ἀ »: δ 

᾿Απιδανὸν ἀμφὶ ποταμὸν ἐν Φθίας ὅροις. 
ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 

ἐκεῖσ᾽ ἀπάξεις σὴν ἐμήν τε παρθένον ; 

ΑΓΑΜΈΜΝΩΝ 
κείνῳ μελήσει ταῦτα τῷ κεκτημένῳ. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 
ἀλλ᾽ εὐτυχοίτην. τίνι δ᾽ ἐν ἡμέρᾳ γαμεῖ; 

66 
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ΟΥΥΤΕΜΝΕΒΤΗΛ 
Βγυ {πὸ Οοα σταηίαά, οὐ 'π μδανοη᾿ 5 ἀεϑρίὶϊο ὃ 

ΛΔΟΆΜΕΜΝΟΝ 
ἼΓννα5 Ζειβ μεϊγοϊ ῃηε Πϑὺ, πα Ποὺ [αὑ]Π Ποὺ σαν. 

ΟΡΥΤΕΜΝΕΒΤΗΑ 
ὙΠ ονα αἸά πε ψεα Ποὺ ἢ-- πθαῦῃ {Ππ6 Ποανίησ 56ὰ ὁ 

ΛΟΆΜΕΜΝΟΝ 
ὙΠ ους Ομπείγοη ἀν ε115 αὖ Ῥϑ]] ἢ 5 βϑδουοα ἰοοῦ. 

ΘΙ ΤΕΜΝΕΒΥΠΑ 
ὙΥΠονο ἔν} 65 οὗ Οδπΐδιυνβ πᾶνα {Π| 6 ῖν Παιη Ὁ, ΤΠ 6 ἂν ὃ 

ΛΘΆΜΕΜΝΟΝ 
δα, ἴποσα {η6 (οάς Πε6]4 Ῥο]ειιθ᾽ γηδυγασο- δαϑί. 

ΟΙΥ ΤΕΜΝΕΒΤΗΛ 
14 ΤΠ δ ΐβ, οὐ εἶ ἔα Ποὺ, τθαν ΑΘΠ 1165 ὃ 

ΑΘΛΜΕΜΝΟΝ 
ΟΠ οίνοη, ὑπαῦ Π6 τρῦ ᾿θασπ ποῖ ν1}6 ΤΠ Π᾿ 5 ὙΡαΥ 8. 

ΟἸΥ ΤΕΜΝΕΒΤΠΗΑ 
Αγ δο! 
Ὑγῖβς ννὰ58 ὑπ ἔθδοπον, νυν ῖβου γαῖ {ΠῸ6 5|γο. 

ΑΘΆΜΕΜΝΟΝ 
Θ.Οἢ ΠΕΙῸ 15 ἴο '"»ὲ ἔπν “αι σ)νέοτν᾽ 5 Του. 

ΟΥΥΤΕΜΝΕΒΤΗΑ 
Νοπο Ρεΐίου. [Ι͂}ἢ ψῇηαΐ ατεοῖκ ἴον ἰ5. ἢἰς Ποτης ὃ 

ΛΘΟΆΜΕΜΝΟΝ 
Οπ ΡΠ Π18᾽5 τη τῸ Π65, Ὺ Δρίάδηιι8. 

ΟΠΥΤΕΜΝΕΒΤΗΑ 
ΤΕ ον 1 ἔπου Ἰεδα Πεπος ὑπ ν ΟΠ] πα τηΐπε ὃ 

ΛΟΆΜΕΜΝΟΝ 
Ναν, Πἷβ Ῥανὲ 0Π15 ν 110 ας ἢ Ποὺ ἴο ᾿ξ. 

ΟΥΤΕΜΝΕΒΤΗΑ 
ΒΙοβϑίπσα ἢ ἐποπι ἢ ΟἹ ψΠαΐ ἂν 5}|8}} ὑπὸν ψεῦ 

61 
2 
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ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
ὅταν σελήνης εὐτυχὴς ἔλθῃ κύκλος. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

προτέλεια δ᾽ ἤδη παιδὸς ἔσφαξας θεᾷ; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩ͂Ν 

᾽7 , ᾿ν ,΄, Ν' ,ὔ Ἅ 

μέλλω" ᾽πὶ ταύτῃ καὶ καθέσταμεν τύχῃ. 
ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 

720 κἄπειτα δαίσεις τοὺς γάμους ἐς ὕστερον ; 
ΤΑΜΕΜΝΩΝ 

Ἀ “ -“ 

θύσας γε θύμαθ᾽ ἁμὲ χρὴ θῦσαι θεοῖς. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 
. -" ᾿ ’ - Ν , 

ἡμεῖς δὲ θοίνην ποῦ γυναιξὶ θήσομεν ; 

ΑΤΑΜΕΜΝΩΝ 
ἐνθάδε παρ᾽ εὐπρύμνοισιν ᾿Αργείων πλάταις. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 
“-“ ΄ { 

καλῶς ἀναγκαίως τε" συνενέγκοι δ᾽ ὅμως. 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

κ ᾽ ᾿ ΩΥ “ - ἴ “ , 

οἶσθ᾽ οὖν ὃ δρᾶσον, ὦ γύναι ; πιθοῦ δέ μοι. 
ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

» “- [4 Ν " ΄,ὔ 

τί χρῆμα ; πείθεσθαι γὰρ εἴθισμαι σέθεν. 
ΑΓΑΜΕΜΝΩ͂Ν 

ἡμεῖς μὲν ἐνθάδ᾽, οὗπέρ ἐσθ᾽ ὁ νυμφί ἡμεῖς μὲν ἐνθαὸ, ρ ο νυμφίος, 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 
Ν ᾿, Ν ξ ) ς Ν ἴω ΄ 

μητρὸς τί χωρὶς δράσεθ᾽, ἁμὲ δρᾶν χρεών ; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

5 ΄ Ν - “Ὁ ϑ ͵ 

ἐκδώσομεν σὴν παῖδα Δαναϊδῶν μέτα. 
ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 

780 ἡμᾶς δὲ ποῦ χρὴ τηνικαῦτα τυγχάνειν ; 

1 ῬΆΙΠΊΘΙ ἀη Τ᾿ σ]αη το κάλως ἀν᾽ ἀγκύρας τε; “ΜΙ 
ἢ ΒΟΥ Β ἃ ΒΗ 1Ρ05᾽ ΘΠΟΠΟΙΒ 7 

6) 
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ΛΔΟΆΜΕΜΝΟΝ 

γθ. οοιηθ5 {Ὠ]]-οὐδεα ὑΠ6 τηοοῦ 10} θ] Θβϑίηρ 
ΟΙΌΥ Π6α. 

ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΙΑ 
ΗαΞῦ οΪαίη ὑπῸ ἀοαάθοθ᾽ νἹοῦ ον οὐ ΟΠ 1] ἢ 

ΑΘΆΜΕΜΝΟΝ 
50 ῬίΡοΟβῈ [: ἐνεὴ ἔΠ15 γα Πᾶνα ἴῃ Πα πᾶ. 

ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΗΑΛ 
ΠΟΥ α θυ ν 1] ποῖ ΠΟΙ] {πὸ πλαυυαρε- δαβὶ ὃ 720 

ΔΘΆΜΕΜΝΟΝ 
γπθ ἴο ἐπε θα 1 πᾶνε οἤδπευεα οἰευϊηρο π|6. 

ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΥΤΠΑ 
Απα 1, ψ Πδγ6 5Π4]}} 1 παϊτα ὑΠ6 ννομηθη᾽ 5 [δαϑῦ ὃ 

ΔΘΆΜΕΜΝΟΝ 
Ηδῖο, θ᾿. ὑπ Αὐρῖνα ρ]ανβ᾽ βία θυ 56. 8. 

ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΥΠΑ 
Ηδεγο, φαοῦμὰ !--- νοῦ 1Ὁ γππιδῦ θΡ6. αῖν 6 6Ἀ]] ! 

ΑΘΆΜΕΜΝΟΝ 
Κιυον δῦ ὑπ γν ρᾶγῦ, Ιδᾶγ, ἔῃεπῦ Μύ ΡἱἀαΠπηρ᾽ 40. 

ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΗΑ 
γΥμαῦ πἰηρ ῦ ΟΡεάϊεποα ἴα τὴν νοΐ ἴο {Π|66. 

ἈΘΆΜΕΜΝΟΝ 
Η τα, πθτα {πε θυ] συόοσῃ ἴ5, νν1}} 1 την βο]-.- 

ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΠΑ 
ὙΥΠαΐ σπου] δυ5 οἵ α ἴῃ τηΐπα ἀῦβεποο ὅ0 ἢ 

ΔΘΆΜΕΜΝΟΝ 
ὙΥ 10 μΕ]Ρ οἵ Ἰθαηδᾶηβ σῖνα ἴῃ γ ΟΠ] ἀνναν. 

ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΠΑ 
Βιυὺ 1-- νΠΘ 6 τητϑὺ 1 ἰαυγν 811 {115 ΨνΗ116 ὃ 730 

όρ 
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ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
χώρει πρὸς Ἄργος παρθένους τε τημέλει. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 
λιποῦσα παῖδα ; τίς δ᾽ ἀνασχήσει φλόγα; 

ΑΓΑΜΕΈΜΝΩΝ 
ἐγὼ παρέξω φῶς ὃ νυμφίοις πρέπει. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 
Τοὐχ ὁ νόμος οὗτος, σὺ δέ γε φαῦλ᾽ ἡγεῖ τάδε. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩ͂Ν 

οὐ καλὸν ἐν ὄχλῳ σ᾽ ἐξομιλεῖσθαι στρατοῦ. 
ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

καλὸν τεκοῦσαν τἀμά μ᾽ ἐκδοῦναι τέκνα. 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

καὶ τάς γ᾽ ἐν οἴκῳ μὴ μόνας εἶναι κόρας. 
ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

ὀχυροῖσι παρθενῶσι φρουροῦνται κωλῶς. 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

πιθοῦ. 
ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 

Ἂν Χ Μ “ ͵ὔ 

μὰ τὴν ἄνασσαν Ἀργείαν θεάν. 
Ε Ν Ἁ » “- Σ , ἄν ΄ 

ἐχθὼν σὺ τἄξω πρᾶσσε, τὰν δόμοις δ᾽ ἐγώ, 
ἃ χρὴ παρεῖναι νυμφίοισι παρθένοις. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
οἴμοι" μάτην ἦξ᾽, ἐλπίδος δ᾽ ἀπεσφάλην, 
᾿] 5 4 77 2 ᾽ -“ 7 

ἐξ ὀμμάτων δάμαρτ᾽ ἀποστεῖλαι θέλων. 
, Ν ᾽ Ν " "4 

σοφίζξομαι δὲ κἀπὶ τοῖσι φιλτάτοις 
τέχνας πορίζω, πανταχῇ νικώμενος. 
ὅμως δὲ σὺν Κάλχαντι τῷ θυηπόλῳ 
κοινῇ τὸ τῆς θεοῦ φίλον, ἐμοὶ δ᾽ οὐκ εὐτυχές, 
2 ΄ τ , «ς ͵7ὕ 

ἐξιστορήσων εἶμι, μόχθον ᾿λλάδος. 
χρὴ δ᾽ ἐν δόμοισιν ἄνδρω τὸν σοφὸν τρέφειν 
γυναῖκα χρηστὴν κἀγαθήν, ἢ μὴ γαμεῖν.1 

ι ἩργΔΠη : ἴον τρέφειν οὗ Μ55. 
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ΛΑΘΆΜΕΜΝΟΝ 
Τὸ Αὐρὸβ ρὸ: ἴον [ἢν γοιηρ ἀαιρ] ἴδυ5. σα 6. 

ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΗΑΛ 
Απᾶ Ἰδᾶνα τὴν ΟΠ] ἢ--ἀπα νΠη0 5}8}} γαῖα ἔΠ 6 ἴογο ἢ 

ΑΘΆΜΕΜΝΟΝ 
Τ 1} ργονίθ βιιο ἢ θυ 164] Του ἢ ἃ5 ἢἴ5. 

ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΗΑ 
ΑἸ] σαβίομι ουϊναρ θα !- -ποιρ]ὗ 15 ὉΠαῦ ἴο ὑπες ! 

ΛΘΆΜΕΜΝΟΝ 
Το ταΐηρ]θ ἢ υγηθα Ποβῖβ θθβθοιηβ ποὺ {Π66,--- 

ΟΙΥΤΕΜΝΕΒΤΗΑ 
Βεβθϑιηβ ὑΠπαῦ το ΠῈῚ οἷνα ἀνγὰν Ποὺ ΟΠ1|ἃ ! 

ΔΟΆΜΕΜΝΟΝ 
Νοὺ ὑπαὶ ἔΠποθ6 πηαϊας αὖ Ποπια ΡῈ 6 Δ] Ο πα. 

ΟἸΥΤΕΜΝΈΒΤΗΛ 
ΤΊΠεν ἴῃ βαΐα τη θη - ον ο 5. 6. ὑναυ6α ψνΕ]]. 

ΛΔΟΆΜΈΜΝΟΝ 
Νὰν, δδν τη6--- 

ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΗΑ 
Νο! ΡΥ με Αυρίνεβϑ οαάεββϑταπθθῃ 

ὅο, οὐᾶδν τπϊπρ5 ψ ποῦ: υἱυΠΐη ἀοου8 1 740 
ΚΠ] οὐᾶδθυ ν]ιὰῦ 15 Πυηρ ἴον ἃ "υ]46. [ΠλὩ. 

ΑΘΆΜΕΜΝΟΝ 

ΑἸ πο, ναίπ τηΐπθ οϑϑᾶγ ἢ ΜΥ ΠΟρ6 [5 [01166, 
ὙΠῸ ουὖ οὗ 5᾽σῃῦ ννὰβ ἕαϊῃ ἴο βθηα τὴν υν]ΐθ. 
ὙΠ σα .16 βομθυηθβ ἀρδϊηθῦ τὴν θοβὺ- ο]ονθα 
Ι νϑανε ρ]οῖβ, γεῦ ἅτὴ θα] θα ἐν ουν 6 6. 
Βαΐ ποπὸ ὑπὸ 1655 τ Ὁἢ Δ] ΟΠ α5. ν1}} 1 ρο, 

ΤΠ16 ῥυϊοβῦ, {πη σα 658᾽ ρ]θαβισθ ἴο Πα 118--- 
Εὸν τὴθ 1}] ἄοοιι, ον. Η ε611]85 ἔσαν! 506. 
ΤῊῈ τυῖσα τηδῃ ἴῃ ᾿ἶβ. Ποῖα 5Που] 4 ΚΕΕΡ ἃ νυ ]ΐο 
ΗεἸρίμ] ἀη4 ροοα -ΟΥ πενεῖ ἴακα ἃ Ρυ]46. [Ἐπ 1δ0 
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ΧΟΡΟΣ 

ἥξει δὴ Σιμόεντα καὶ 
δίνας ἀργυροειδεῖς 
Ε «- “-“ 

ἄγυρις ᾿Ελλάνων στρατιᾶς 
ἀνά τε ναυσὶν καὶ σὺν ὅπλοις 
Ἴλιον εἰς τὸ Τροίας 
Φοιβήιον δάπεδον, 
τὰν ΚΚασάνδραν ἵν᾿ ἀκούω 
᾿ς ᾿ ’ὔ 

ῥίπτειν ξανθοὺς πλοκάμους 
χλωροκόμῳ στεφάνῳ δάφνας 
κοσμηθεῖσαν, ὅταν θεοῦ 
μαντόσυνοι πνεύσωσ᾽ ἀνάγκαι. 

στάσονται δ᾽ ἐπὶ περγάμων 
Τροίας ἀμφί τε τείχη 
Τρῶες, ὅ ὅταν χάλκασπις Ἄρης 
πόντιος εὐπρῴροισι πλάταις 
εἰρεσίᾳ πελάζῃ 
Σιμουντίοις ὀχετοῖς, 

τὰν τῶν ἐν αἰθέρι δισσῶν 
Διοσκούρων ᾿ ὥλέναν 
Ε ’, , ΄ 
ἐκ ἹΙριάμου κομίσαι θέλων 
εἰς γᾶν ᾿ΕἸλλάδα δοριπόνοις 
Ε] ΄ Ἀ ΄ Φ -“ 

ἀσπίσι καὶ λόγχαις ᾿Αχαιῶν. 

Ἰέργαμον δὲ Φρυγῶν πόλιν 
λαΐνους περὶ πύργους 
κυκλώσας Ἄρει φονίῳ, 
λαιμοτόμους κεφαλὰς 
σπάσας, πόλισμα Τροίας 
πέρσας κατ᾽ ἄκρας πόλιν, 
θήσει κόρας πολυκλαύστους 
δάμαρτά τε Πριάμου. 

στρ. 

3 

ανΡΤ. 

ἐπῳδ. 
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οηομῦβ 
(ϑιγ7.) 

{]πἴο 51 πιοῖβ, πηΐο ἐπα β !ν ευ-ϑυν Πρ’ 
ἘΔάϊε5, 5841} οοιηα ἔπε Ηε]]επε Ποβῦ, 

ὙΊ ρΆ]]εν5, ἸΠἢ θαυ .]6- σθαῦ οηννατα Πυυ]Ἕησ 

Τὸ {πε ρ]αίη οὔ ῬΒοερισ, ἐπε Τ γον ]πηα οοαϑῦ, 
ὙΠ εσα τοββεῖῃ (ὑδϑοαπᾶγα ΠΟΥ ἔγεβϑαβ σο] ἄεη 
ὙΥΉ1ἢ ἐμ εῖν σαυ]απας οὗ στεεη-] ἀνε θᾶῪ Ἐπξο] ἐπ, 

Α5 Π6Ὺ {ε}],  πεπ Ὀγ τηΐϊσ ἢν σοτηρυϊδίοι ΒΟ] άεὴ 
Ηεῖ 500} 15 οῃ βἴοιτη- τ π45 οὐ ργορἤοΥ ἰοβῦ. 

(Δηι.) 

Οπ ἔμπε πεῖσῃις οὗ {πεῖν ἴονγειβ 5}4}} πε τ ο)δπ5, 
ΕΠΤΠΡΊΗΡ 

ΤῊΕ τατηραγίβ οὗ ΤΊΟΥ, ἴῃ ἐπεῖν ΠΑγΠ6858 βἰδπά, 

ὙΠ επ νοῦ ἔπε νναΐειβ πε δ αὐ- σοά, Ὀγτησίηνσ 

ΤΙ σἴαΐε!ν ρα] εν Ἱἢ Οδγ5, ἴο Π6 βἰγταπα 
Ὀγανγεῖῃ πεᾶν, ἡ Πετα ἔπε ΓΌΠΠ6]5 οὗ Β΄ πηοΐβ ἀγα 5Π16]1ην’, 
Τὸ 416 Βεὺ, ἴπ Ῥυίδτη᾽ 5 4115 γῃο 15 ΠΙαΙηρ.--- 

Βιϑῖευ οἵ Ζειιϑ᾽ ὅ0η5 μεανεη- Ὁ] ϊησ-- 
ὙΠ ΡΌΟΚΙΕΥ ἀπ βρϑᾶγ αηΐο Η]61145-14 πὰ. 

(Εροάε.) 
Απᾶ ἴπε αγ- ἢεπα 5114}1 σίγα] αὶ 1} 5Ἰδασῃ τευ 

Ῥεγράμιιβ᾽ ἴονγε β οὗ βίοπε, 
Απάᾶ {πε σαρεϊνε᾽ 5 μεδα ὕδοῖκ Ρεπά 

ΤΠδῦ {πε ἐῃτοδῖ- 5 θατίησ "1446 τηὰν ἀεβοεηά, 
ὙΠ επ ἰὸν ἰπ ἐπε ἀυκὺ με παῖ Ὀγουσηΐ Πα, 

ΤτοΥ, ἔτομη μεν Ππεῖρσηΐ ονευς σον. 
Ηξε 5}}8}} τβδϊζε ἴον. Πεὶ τηδὶ 58 ἃ Ἰατηεπίϊηρ, 
Απά {με αυξεη οὗ Ῥγίαμι 5Π4}] τηόϑῃ, 
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ἁ δὲ Διὸς Ἑλένα κόρα 
πολύκλαυτος ἐσεῖται 
πόσιν προλιποῦσα. μὴτ᾽ ἐμοὶ 
μήτ᾽ ἐμοῖσι τέκνων τέκνοις 
ἐλπὶς ἅδε ποτ᾽ ἔλθοι, 
οἵαν αἱ πολύχρυσοι 
Λυδαὶ καὶ Φρυγῶν ἄλοχοι 
στήσουσι παρ᾽ ἱστοῖς 
μυθεῦσαι τάδ᾽ ἐς ἀλλήλας: 

τίς ἄρα μ᾽ εὐπλοκάμου κόμας 
ῥῦμα δακρυόεν τανύσας 
πατρίδος ὀλλυμένας ἀπολωτιεῖ ; 
διὰ σέ, τὰν κύκνου δολιναύχενος γόνον, 
εἰ δὴ φάτις ἔτυμος, 
ὡς ἔτεκεν Λήδα σ᾽ 
ὄρνιθι πταμένῳ 
Διὸς ὁ ὅτ᾽ ἀλλάχθη δέμας, 
εἴτ᾽ ἐν δέλτοις Πιερίσιν 
μῦθοι τάδ᾽ ἐς ἀνθρώπους 
ἤνεγκαν παρὰ καιρὸν ἄλλως. 

ΑΧΙΛΛΕῪΣ 
ποῦ τῶν ᾿Αχαιῶν ἐνθάδ᾽ ὁ στρατηλάτης ; : 
τίς ἂν φράσειε προσπόλων τὸν Πηλέως 
ζητοῦντώ νιν παῖδ᾽ ἐν πύλαις ᾿Αχιλλέα; 
οὐκ ἐξ ἴσου “γὰρ μένομεν Εὐρίπου πέλας. 
οἱ μὲν γὰρ ἡμῶν ὄντες ἄξυγες γάμων 
οἴκους ἐρήμους ἐκλιπόντες ἐνθάδε 
θάσσουσ᾽ ἐπ᾽ ἀκταῖς, οἱ δ᾽ ἔχοντες εὔνιδας 
καὶ παῖδας: οὕτω δεινὸς ἐμπέπτωκ᾽ ἔρως 
τῆσδε στρατείας “Ελλάδ᾽ οὐκ ἄνευ θεῶν. 
τοὐμὲν μὲν οὖν δίκαιον ἐμὲ λέγειν χρεών, 
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Απα {πὲ ἀδιρηζει οἵ Ζειιβ 5}14}} Ἰκυουνν 
[πὶ ἐπαῦ ἀἀν, ἀπα τἰ6 Ποοα 511}}} ἤονν 

ΟΥ̓ Ηξφ]θη᾿ 5 ἴθδυβ οὗ γερεηξίηρ, 
ὙΠῸ αὶ Ἰοῦς Ποὺ ΠαΒ θα Πα Ἰοπ 6. 

Ονοι Τη6, ΟΥ̓ΘῚ ΤηΪη 6, τηϑν ὕΠ 676 ἸΟΟΙῚ.--- 
Νο, ποῦ ἴῃ ὑπὸ ὑΠ1}6 σ ΘΠ ΘΥΆΤΊΟΗ--- 

Νονοι 56 ἢ 5Παάον οἵ ἀοοπὶ 
Α'5. 5Π4}} παι Θὰ 6 ἢ σο]α-ἀθοϊκοα ἄδιηδ 

ΟΥ̓ Το Τιναΐϊαπη, {πὸ ΡΠυν οἵδη, παύϊο., 
Α5 θδϑίάς {πῸ ννεανὶπρ- Δ 16 

ΠΕ Υ 5114}} τν8}} ἕο δδοῖν Οὐ Υ ἴῃ ἔδαν, πη ἀδϑραῖν: 

“ΑἸ, ν Πὸ οα ὑπὸ Ὀγαϊ5. Οὗ τὴν 5ῃ 11 ΠδΙΣ 790 
ΟἸΘΠοἢΐπρ' [γ15. συ 61 τὴν ἔδανθ ἀονν 5Πον οἱ, 

Με ΠἸϊὍΠῚ ΤΥ δ. ϊηρ' ΘΟ ν 5}18}} δὰ. 
Αϑ5 οπὲ δ] ποκα ἃ ἤοννευ ἢ- 

Βὸν την 5886, ἢ] οὗ {πὸ συνᾶπ ἃγο ἢ -Π ΘΟ 66, 
ΠῚ οὐδάβποθ- νοῦν Π6 βἴουν θὲ 
“Ππαὺ 1,6ἀὰ νὰν ἴο ἃ ψίηροα Ὀἱνα ἴΠ66,. 

θη Ζϑυβ ἢ} 15 ΟΡ] 65 Πα εἶα. ΟΠδηρ δα ἔΟΥ ΠῚ 
ἀδθοκορά, 

Οὐ ψν βϑῦϊοὺ ἴἢ 56010}]5 ΟΥ̓ μλϊ πβίγα ον 
ΘῈ Οἢ [4165 πηἴο τον 815 παὺῃ ΕΆΌ]6 Ὀτοιρῦ, 
Το] ουὖ οἵ 5εάβοῃ, δηα ἃ}} Ὁ} ποιρ]ν.᾿ 800 

Πηίοῦ ἈΘΗΠ. ΕΒ ἈΓΗΠΙΙΕ5 

ὙΠ ετα 5 Αοπαθα᾿β μα 16- ΟΠ] Ποσθὺν ὃ 
Υ Ππαῦ Πεπομιηδῃ ψν1}}} δ ᾶν νγοσα ὑπαῦ Ρε]διιθ᾽ 501, 
ΑΘΠ1165, αὖ Π15. σαΐδβ 15. 5βθεἸσηρ ἢπη ἢ 
“15. ἴαυυγίηο ἤδγ [8118 ποὺ 4Π1|ὸ ὁ ἃ]]} ; 
Εον βοῖπθ ὑπεῖα ἅτ οὗ τ5 ψΠηο, γεῦ πηννε, 

Ηδνε εξ ἐπεῖν ἀννε! προ ὑναυ θη] 655, ἀπ ΠΟΥ 
510 1416 οὴ ἔΠπ6 5Π0υθ, βοῖηδ ἐπαὺ ἤᾶνθ υγῖνϑϑ 
Απα ΟΠ] τ η : β ἢ οὐγϑηρα ἸΟΠΡΊΠρ [ῸΣ {15 ψᾺ Ὁ 
Ἡδῖὴ ἀροὴ Ηε]]ὰ5 [Ἀ]1]6 πὶ ΡΥ ποαν θη 5 Μ1}]}. 
Μίηδ οὐ, Τὴῦ τὶσῆξεοιιβ ο θνάπη66, τηϊδῦ 1 5ρΘαῖς,---ὀ 810 

75 



820 

890 

6 

ἸΦΙΓΈΝΕΙΑ Η ἘΝ ΑΥ̓ΛΙΔΙ 

ἄλλος δ᾽ ὁ χρῇ ἰζων αὐτὸς ὑπὲρ αὑτοῦ φράσει. 
γῆν γὰρ λιπὼν Φάρσαλον ἠδὲ Πηλέα 
μένω ᾽πὶ λεπταῖς ταισίδ᾽ ὐρίπου πνοαῖς, 
Μυρμιδόνας ἴ ἴσχων" οἱ δ᾽ ἀεὶ προσκείμενοι. 
λέγουσ᾽: ᾿Αχιλλεῦ, τί μένομεν ; ; πόσον χρύνον 

ἔτ᾽ ἐκμετρῆσαι χρὴ πρὸς Ἰλίου στόλον ; 
δρᾶ δ᾽, εἴ τι δράσεις, ἢ ἢ ἄπαγ᾽ οἴκαδε στρατόν, 
τὰ τῶν ᾿Ατρειδῶν μὴ μένων μελλήματα. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 
ὦ παῖ θεᾶς Νηρῇδος, ἔνδοθεν λόγων 
τῶν σῶν ἀκούσασ᾽ ἐξέβην πρὸ δωμάτων. 

ΑΧΙΛΛΕΥ͂Σ 
ὦ πότνι᾽ αἰδώς, τήνδε τίνα λεύσσω ποτὲ 
γυναῖκα, μορφὴν εὐπρεπῆ κεκτημένην ; 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 
οὐ θαῦμά σ᾽ ἡμᾶς ἀγνοεῖν, οἷς μὴ πάρος 
προσῆκες" αἰνῶ δ᾽ ὅτι σέβεις τὸ σωφρονεῖν. 

ΑΧΙΛΛΕΥ͂Σ 
τίς δ᾽ εἶ ; τί δ᾽ ἦλθες Δαναϊδῶν εἰς σύλλογον, 
γυνὴ πρὸς ἄνδρας ἀσπίσιν πεφραγμένους ; 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 
Λήδας μέν εἰμι παῖς, Κλυταιμνήστρα δέ μοι 
ὄνομα, πόσις δέ μοὐστὶν ᾿Αγαμέμνων ἄναξ. 

ΑΧΙΛΛΕΥ͂Σ 
καλῶς ἔλεξας ἐν βραχεῖ τὰ καίρια. 
αἰσχρὸν δέ μοι γυναιξὶ συμβάλλειν λόγους. 

ΚΑΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 
μεῖνον: τί φεύγεις ; δεξιάν τ’ ἐμῇ χερὶ 
σύναψον, ἀρχὴν μακαρίων νυμφευμάτων. 

ΑΧΙΛΛΕΥΣ 
τί φής : ἐγώ σοι δεξιάν ; αἰδοίμεθ᾽ ἂν 
᾿Αγαμέμνον᾽, εἰ ψαύοιμεν ὧν μή μοι θέμις. 
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Τοῦ νΠοβο νν}}] θαϑίάθ, ἢἰβ οὐνη οατι56 μ]Θδᾶ :-- 
ῬΠΑΥΘΆ]Π1α᾽ 5. απ ἀπα ῬοΙθις πᾶν 1 Ἰθ , 
Απα {πγοὰρ ὑπ 656 ΠΙσηῦ αἰτθ οὗ λα ]ρι5. νναϊῦ, 
ΟΠ οἰκίησ τὴν Δ νυμ οη5 : γεῦ ἀτροηῦ ἅνα 
ΤΕΥ οὖν, “ἢν ἀ411ν, ΑΘ 1165} Ηον Ἰοηρ {ἰπης 
Υοῦ πιβὺ ὑπὸ ΓΤ ον γα - οι] ἀΥτὰν νναὶῦ οι ἢ 
Αοῦ, 1 ὕποὰ οαπβῦ ; οἶδα Ἰθαα ἴῃ γ ννᾶν- ποθ ΠΟΠ6, 
δ δἰτηρ τὸ ποῖα οὴ Αἰγθιιβ᾽ 50η5᾽ ἀ6]αν5.᾿ 

167 ΟἸΙΝ ΤΕΈΜΝΕΒΤΗΑ. 
ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΗΔΛΔ 

ΟἸΠΠα οἵ της Νουα οααφ85, ἔόοση νυνὶ η 
ΤῊν νοῖοα 1 πρᾶν, ἀπα οομια υνἱτποιῦῦ {πε τθηΐ. 820 

ΛΟΗΙΠΕῈΒ 
ατοαῦ αθθη οἵ ΒΘ Παπιθξαβίμθβο, ναὶ αν πο Τα 
ΒοΠο]α 1 οὐοννπθα νυ ρ6 θυ] 6585 ον 6] 1 6855 ἢ 

ΟΙΥΤΕΜΝΕΒΤΗΑ 
Νὸὼ τῆδιν6] ἴποι 5Π οι] ϑῦ Ἰπονν πὸ ποῦ, ΠΠ5Θ ΘΟ 
Ἐχα {Π|15 :- --ἰλν 5ῃ νυ πΚίηρ' τη οβῦν 1 ργαῖβα. 

ΛΟΗΠ, ΕΒ 
ΠΟ αγὸ ὕπο ἢ ἢν οδπγ᾽ δῦ ποῖ ἴο ΟΠ αθδ᾽ 5 μοϑβῦ.--- 
Α νουπᾶῃ πηἴο τ 6 νὴ ὈπΟΚΊΘυα ἔθ ηοθα ἢ 

ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΥΠΑ 
ΤΙ δὴ) [,644᾽5 ἀδαρη τον ; ΟἸγ ετηποβίσα πδιηθα 
Αἴ 1: Κίησ ΑρδιπΘΙΠ ΠΟΙ 15 τὴν ἰογα. 

ΛΟΗΠΕΒ 
ὙῈ]1 παϑὲ ὑποιι βα] 1ἢ ὈυΙ εἴ ννΠαῦ τηοβϑὺ πη ρουΐϑ :-- 
Υεῦ 5Πδυηθδ γον {Π|5, ὑπαῦ Γ νἢ ψνοιηδθη ἰαὶκ ! 8330 

ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΗΛ 
5ἴαγ.-- -“Ππογϑίοτε ἤεε ἢ Νὰν, οἵνα τηθ ἴῃ ν τσ παπᾶ 
ΤῸ οἰαβρ, ὑπ6 ρύθ πᾶς ἴο θβϑροιῖιβα]5 θ] εϑῦ. 

ΛἈΘΗΠ ΕΒ 
Ηονν βαγ᾽ ὺ ὃ-- υὐΐπα Παπα ἴπ ὑπῖπο ἢ Αβῃαμπηθᾶ νοτε ] 
Βείοτνε ἐν Ἰουα οἵ 5σ6 ἢ πηβαπούοπ θα ζοῦο ἢ, 

77 



840 

80 

ὃ 

ΙΦΙΤΕΝΕΙΑ Ἡ ἘΝ ΛΥΛΙ͂ΔΙ 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 
θέμις μάλιστα, τὴν ἐμὴν ἐπεὶ γαμεῖς 
παῖδ᾽, ὦ θεᾶς παῖ ποντίας Νηρηίδος. 

ΑΧΙΛΛΕΥ͂Σ 
ποιοὺς γάμους φής ; ; ἀφασία μ' ἔχει, γύναι. 
εἰ μή τι παρανοοῦσα καινουργεῖς λόγον. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 
πᾶσιν τόδ᾽ ἐμπέφυκεν, αἰδεῖσθαι φίλους 
καινοὺς ὁρῶσι καὶ γάμου μεμνημένοις. 

ΑΧΙΛΛΕΥΣ 
3 [4 3 Υ9 Ψ “ ΄ ψ οὐπώποτ᾽ ἐμνήστευσα παῖδα σήν, γύναι, 

οὐδ᾽ ἐξ ᾿Ατρειδῶν ἦλθέ μοι λόγος γάμων. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 
, δεν. ἃ » Χ ΄ ΩΝ Ιφ » Ἁ τί δῆτ᾽ ἂν εἴη; σὺ πάλιν αὖ λόγους ἐμοὺς 

θαύμαζ᾽ " ἐμοὶ γὰρ θαύματ᾽ ἐστὶ τἀπὸ σοῦ. 

ΑΧΙΛΛΕΥΞ 
» , Σ ᾿ ΄ ΄ εἴκαζε: κοινόν ἐστιν εἰκάζειν τάδε' 

“, ΕἾ ᾽ ἡ -“ Γ ΠΥ 

ἄμφω γὰρ οὐ ψευδόμεθα τοῖς λόγοις ἴσως. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 
᾽ 3. ἐφ , ῇ “ , 

ἀλλ᾽ ἢ πέπονθα δεινά ; μνηστεύω γάμους 
οὐκ ὄντας, ὡς εἴξασιν' αἰδοῦμαι τάδε. 

ΑΧΙΛΛΕΥ͂Σ 
ἴσως ἐκερτόμησε κἀμὲ καὶ σέ τις. 
᾽ "ΏΩΔ ͵ ἂν » ἣν Ν , , 

ἀλλ᾽ ἀμελίᾳ δὸς αὐτὰ καὶ φαύλως φέρε. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 
χαῖρ᾽" οὐ γὰρ ὀρθοῖς ὁ ὄμμασίν σ᾽ ἔτ᾽ εἰσορῶ, 
ψευδὴς γενομένη καὶ παθοῦσ᾽ ἀνάξια. 

ΑΧΙΛΛΕΥ͂Σ 
Ν Ν γον 5 Ν 3 » “ “ Ν Ν καὶ σοὶ τόδ᾽ ἐστὶν ἐξ ἐμοῦ" πόσιν δὲ σὸν 

στείχω ματεύσων τῶνδε δωμάτων ἔσω. 
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ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΗΑ 
"ΤῚΝ ὙΠΟΙ}ν βαποί πο, βηοα ἔποι τὲ ἰο ννοὰ 
Μνυ ο]4, Ο 5οὴ οἵ πὸ [αν οἵ {Π|Ὸ 868. 

ΑΘΉΗΠΠῈΒ 
γπαὺ νεαάϊηρσ {Π|5Ὁ 1 πον ποῦ ψ]δῦ ἴο 5δγ--- 
Ἐχοορὲ οὗ ογαζϑα υνἱῦβ {15 βίταη ρα τιὐζουαποθ σοη6. 

ΟΙΥΤΕΜΝΕΒΤΗΑ 
ΤΙΝ 41} γηθη᾿5 παΐιδ 50 ἴῃ 5ἤῇδπηδ ἴθ 5} 1 η]ς 
Βεΐξοσνε πονν ἰκίη πα ἰδ}}ς οἵ βροιιβα]- "65. 

ΛΟΠΠ)Ὲ5 
Ιλαν, ὕπΠγ ἀααρη τον μᾶνὸ 1 πενοῖ πνοοοά, 
ΝΟΥ ννοτα οἵ τηδυυασο Λύγοιιϑ᾽ 50η5 Πᾶνα Βαϊ, 

ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΥΝΑ 
ὙΥΠαΐ 5114}} ὉΠ15 τπθαπ ἢ Ποῖ πλᾶῦν 6] αὖ τὴν νου 5 
Ιπ ἴυττι ; [ῸΓ ῥδβϑίηρ' βία σα ἀγ6 {Πῖπ6 ἴο Π16. 

ΑΘΗΠΠΕ5 
'ΤΉΙΗΚ :-νο ἤᾶνο ΘΟΙΠΠΠΟΠ οδτι56 ἴο ΒΘ ἢ οὐ {ΠΠ|5. 
Ῥδυομαποα ΠΟΙ ὕποιι ΠΟΙ 1 σρθὰκ ἔα]56 Πογοίη. 

ΟΡΥΤΕΜΝΕΒΤΗΑ 
Ηον ἢ---πᾶνα 1 θθθῃ δριβοᾶ ἢ ὅ6εκ 1 ἃ γ144] 
ὙΥΉΙΟΗ ἰ5 ποῖ, 85 ἀοῦ! βεθυ ἢ 1 δὴ) Οὐ Π5Π6α 1 ἢ 

ΒΠΔΤΩΘ ! 
ΛΟΗΠΠΕΒ 

ΒΟΙΠ6. ΟΠ6 ΡοΙΌ Πάπα. δῖ τηοοκοα ΡΟΣ] πες δηά 
ΠΊ6. 

Ναν, ΠΟΉΕΙν ΠΟΙ 1, Ιὰν 1 ποῖ ἴο Πιϑατῦ. 

ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΗΑ 
Βάττον Ὲ]1. 1 οαπποῦ νυ ἀΠΒΠ γ᾿ ηρ᾽ ΟΥ̓ 68 
Μεεὺῦ {πΐπθ, ψνῆο δὰ πιδᾶε « 11δν, οαϊναρεα 50, 

ΛΟΗΠΕΒ 
Βάγαν 6111 μα ἔπεα ἴοο. [1 ρᾶ55 νυ Ἱ Ὁ Π]η 
Υοπαον ραν] Ἕοῦ ον ἴο 566 Κ ἢν Ἰοτα. 
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ἸΦΙΓΈΝΕΙΑ Ἡ ἘΝ ΑΥ̓ΛΙΔΙ 

ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ 

ὦ ξέν᾽, Αἰακοῦ γένεθλον, μεῖνον, ὦ σέ τοι λέγω, 
τὸν θεᾶς γεγῶτα παῖδα, καὶ σὲ τὴν Λήδας κόρην. 

ΑΧΙΛΛΕΥΣ 
« »“" -“ 

τίς ὁ καλῶν πύλας παροίξας ; ὡς τεταρβηκὼς καλεῖ. 

ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ 

δοῦλος, οὐχ ἁβρύνομαι τῷδ᾽. ἡ τύχη γὰρ οὐκ ἐᾷ. 

ΑΧΙΛΛΕΥΣ 
, 5" Ν Ἅ, 3 ὔ Ν 5» ἈΝ » 4 

τίνος; ἐμὸς μὲν οὐχί: χωρὶς τἀμὰ κἀγαμέμνονος. 

ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ 

860 τῆσδε τῆς πάροιθεν οἴκων, Τυνδάρεω δόντος πατρός, 

ΑΧΙΛΛΕΥΣ 
“ ῳ; " ’, ᾿ ἂν 5 , ΄“, ἕσταμεν" φράζ", εἴ τι χρήζεις, ὧν μ᾽ ἐπέσχες εἵνεκα. 

ΠΡΕΣΒΥΤῊΣ 
δ᾽ Ἷ , » »" 7 57 ’ ἢ μόνω παρόντε δῆτα ταῖσδ᾽ ἐφέστατον πύλαις ; 

ΑΧΙΛΛΕΥ͂Σ 
ὡς μόνοις λέγοις ἄν, ἔξω δ᾽ ἐλθὲ βασιλικῶν δόμων. 

ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ 
3 ΄, ΄ ΄ . τρ ΄ ΄ ) ἃ δ ἐν , 
ὦ τύχη προνοιά θ᾽ ἡμή, σώσαθ᾽ οὺς ἐγὼ θέλω. 

ΑΧΙΛΛΕΥΣ 
ες " , 3γ2ιΡ3 ͵ ’, Μ Ἄχ 
ὁ λόγος εἰς μέλλοντ᾽ ἀνοίσει χρόνον" ἔχει δ᾽ ὄγκον 

τινά. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

δεξιᾶς ἕκωτι μὴ μέλλ᾽, εἴ τί μοι χρήζεις λέγειν. 
8ο 



ΙΡΗΙΘΕΝΕΙΑ ΑΤ ΑΥΠ15 

ΟΓἸὉ ΒΕΆΨΑΝΤ (  )ι γτυϊίἠῖπ ἐμ6 ον) 

Βθδηρον, Αϑδοιιβ᾽ δοῖίοπ, ἴδισν ὕποι : ψ πδΐ ΠΟ, ἴο 
ἀπ 6 6 1 φ]}} [αηἴο ὑπ α ψἹΠ4]. 

ὙγΒο ἐπε Οοαάφδα Ρθᾶτς !-ἀ« πὰ [,6664᾽5 ἀδιρηΐζου, 

ΛἈΘΉΗΠ, ΕΒ 
ὙΠῸ ὑπτοὰρ ἀοοῖβ ΠΑ] ΟΡ μΘα οδ] ] 61} }-- οἁ]]ο ἢ 

ἢ ναὶ ἔδασγέμ] Ὀυθαῖῃ ὃ 

ΟΙἸὮ ΒΕΗΥΑΝΤ 
Βοπᾶ πὶ] ; ὕπΠ6 πᾶπηθ 1 βοοῦῃ ποῦ. ποι ΠοΥ ἔογίι πα 

Βα τε. 
ΑΘΗΠ ΕΒ 

ΥΠοβο ἢ Νοῦ τηῖπθ αὐτῷ ποι, πΠῸ ρδυ ἴπ Α ΡΥ ΘΙ ΠΟΙ 5 
Βοοάβ 1 ᾿ανα. 

ΟΙἢ ΒΕΒΥΑΝΤ 
Ηεῖβ, ψ]ο βία θθίοσα ὑπὸ ἰθηΐ : πὲ Τ ὙΠ δΥαιιβ 

Ἰοὺ ἔαϊ ποὺ σᾶνα. 
ΑΘΉΗΠΠΠῈΒ 

Ι,.ο, 1 5ἴαν: [Ὁ δυρῃὺ ποι ψνουϊαάϑ, 5ροὰκ ὑπαὶ [ῸΥ 
19} ποῖ Δα βῦ τὴθ νναῖϊί. 

ΟΙ,Ὁ ΒΕΗΒΥΑΝΤ 
Βίαηα γα ὑνναΐὶπ ἅ]0Π6-- -ΠῸΠ6 ΟΥΠΟΙ ποϑι ΠοΙΈΡΥ--- 

Ρθεΐογε ὑπεὸ σαῖε ὃ 
ἈΘΉΠΕΒ 

Ξρδαϊς : ἃοπθ νὰ ἀτ8. Ετοπὶ ουὖ ἐπα Κίηρσ᾽β ραν] ] 0 ῃ 
οουπθ ἔποιυ πῖρσῆου. 

ΟἹ ΒΕΒΥΑΝΤ (εμέογίη σ᾽ 7γοηι ἰοη 1) 
Βογΐαμπθ, ΔΠ4 τὴν ἰογοβίσ]δ, βανα γ ὑπο ΠΏ ΟΚΘα 

βαᾶν]ηο 1 ἀ6βῖχε ! 
ἈΘΗΠ,ΠΕΒ 

Θίαϊοϊν ἱηνοοαίίοη ὑΠ|15 !---ἰῦ πᾶν ἔοι πθοα5. ἴο ΘΟΠΊ6 
ἀνδὶ] ! 
ΟΥΤΕΜΝΕΒΤΗΑ (65 Ο. 58. 15. αδοιιέ ἰο ἄπεοί ἰο ἢθγ) 

Ἰλπροῦ ποῦ ἴο ἴοιπος πιΐπα Παηά, ἢ ποιὰ ἴο πα 
ννου]αϑὺ [611 ἴῃ γ ἴ4]6. 
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ἸΦΙΓΈΝΕΙΑ Ἡ ΕΝ ΑΥ̓ΛΙΔΙῚ 

ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ 
"» “- ΄ 3, ἐγ, ΕΝ Ν Ν , " 

οἶσθα δῆτά μ᾽ ὅστις ὧν σοὶ καὶ τέκνοις εὔνους 
ἔφυν; 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 
Ν Ν - ΄ 

οἶδά σ᾽ ὄντ᾽ ἐγὼ παλαιὸν δωμάτων ἐμῶν λάτριν. 

ΠΡΕΣΒΥΤῊΣ 
χὥτι μ᾽ ἐν ταῖς σαῖσι φερναῖς ἔλαβεν ᾿Αγαμέμνων 

ΝΥ “ 

αναξ; 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 
ἦλθες εἰς Ἄργος μεθ᾽ ἡμῶν κἀμὸς ἦσθ᾽ ἀεί ποτε. 

ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ 
ς- δῆ σον ς λ Ν δ » ᾽ ν. -“ δι 

ὧδ εχει. καὶ σοὶ μὲν εὑνοὺς εἰμι, σῷ ὃ Ὥσσον 

πόσει. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 
ν} ἢ “Ὁ  ολ -" .“ 7 ὰ 

ἐκκάλυπτε νῦν ποθ ἡμῖν οὐστινας στέγεις λογους. 

ΠΡΕΣΒΥΤῊΣ 
"“" Ἀ ἊΝ ε “, 2 ῇ 7, παῖδα σὴν πατὴρ ὁ φύσας αὐτόχειρ μέλλει 

κτανεῖν. 
ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 

πῶς; ἀπέπτυσ᾽, ὦ γεραιέ, μῦθον οὐ γὰρ εὖ 
φρονεῖς. 

ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ 
, ᾿ Ἃ [οὶ , 7 

φασγάνῳ λευκὴν φονεύων τῆς ταλαιπώρου δέρην. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 
ὦ τάλαιν᾽ ἐγώ. μεμηνὼς ἄρα τυγχάνει πόσις; 

ΠΡΕΣΒΥΤῊΣ 
5 7ὔ ἢ 3 Ν Ἢ Χ -“ ““ ᾽ ᾽ ἀρτίφρων, πλὴν εἰς σὲ καὶ σὴν παΐδα' τοῦτο δ᾽ οὐ 

φρονεῖ. 
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ΙΡΗΙΘΕΝΕΙΑ ΑΤ ΑΥΠ15 

ΟἿ, ΒΕΕΥΑΝΤ 
Τογαὶ ἴο ἔπες δα ἴο ὑμν ἢ] γθ νν 6}] ὑ]τοῖι Ἰσιονν οδῦ 

π16, 1 ψιδοη,--- 

ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΗΑ 
Υεα, 1 Κπονν ὑπαῦ ἕλοι οἵ ο]4 πυϊπα Ποῖιθθ᾽ 5 βευνδηῦ 

{πο Ππαϑὶ θεέ θη. 

ΟἿ.) ΒΕΉΨΑΝΤ 
Απα ἐμαῦ Αρδμῃιθιηοι σαῦ πὶθ ἴῃ ροβϑθβδίοῃ ὉΠ ΓΠΥ 

ἄοννευ ἢ 

ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΗΑ 
Ποῖ ἕο Αὐροβ οαπηθδὺ 1 πη, παϑῦ ΡῈ απ τηΐπ6 πηἴο 

{Π|5 Ποιιν, 

ΘΟ.) ΒΕΗ͂ΨΑΝΤ 
50. ἰδ ἰδ: ἴο ἔπε ἀδθνοίεα τποτα ὕπδη ἴο {ὑΠὴν ἰονὰ 

ΕΥ̓ 

ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΗΛ 
ΡΠ Πθα. πον τππνοὶϊ] ἴῃγ βθογοῦ, νι Πηαΐβοθ οῦ. {Π6 

τηγϑίουυ. 

ΟΙ ΒΕΗΨΑΝΤ 
1,9, τν Ομ] ΠΟΥ νεῖν ἔδύπου ἢ Πϊ5. ονπ Παπά 

ΒΟΟῚ 518}] 5]αν. 
ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΠΑ 

Ηον 3--α«ναππηῦὺ {ΠῸ βἴονυν, ἀποϊοπῦ ἢ ὅαγα ἴῃν υνἱῦ 15 
4}1} αδίταγ ! 

ΟἿ ΒΕΆΨΑΝΤ 
εν ουηρ ὑΠῖηθ ἀΠΠΆΡΡΥ ἀδαρ οΥ 5 ΘΠΟΥ ΠΘοὶς ψ ἢ 

ΠΟΥ 5 ΒνγΟΥΤα. 
ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΗΑ 

ΟἿ, «ἴὰβ ἴῸν πη! Νον ΠΆΡῚν πλαυοΥ- ΓΘ ΖΘ 15 ΤΥ 
Ἰογα. 

ΟἿ) ΒΕΠΨΑΝΤ 
58 Π6-- βάν ἰοπομίησ ὕΠ66 ἀπα ὑπὶ5 ῃγ ἀαυρηζΐετ: 

ΟὨΪΥ τη86 Πεοτείη. 

8 
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ΙΦΙΓΕΝΕΤΙΑ Ἡ ἘΝ ΑΥ̓ΛΙΔῚΙ 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 
5 ’ , ΄ ᾽ Ν . ᾿ς ᾽ ΞΡ 

ἐκ τίνος λόγου; τίς αὕτον οὑπάγων ἀλαστόρων ; 

ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ 

θέσφαθ᾽, ὥς γέ φησι Κάλχας, ἵνα πορεύηται 
στρατός. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 
- 7 ᾽ ᾽ , ΄ 3: γι Χ 

ποῖ; τάλαιν᾽ ἐγώ, τάλαινα δ᾽ ἣν πατὴρ μέλλει 
κτανεῖν. 

ΠΡΕΣΒΥΤῊΣ 

Δαρδάνου πρὸς δώμαθ᾽, ᾿“ἰλένην Μενέλεως ὅπως 
λάβῃ. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 
᾿] 3}, 5.5.4 ’ὔ ξ΄ 7 ΄ " , 

εἰς ἄρ᾽ ᾿Ιφιγένειαν ᾿λένης νόστος ἣν πεπρωμένος ; 

ΠΡΕΣΒΥΤῊΣ 
᾿ «Ὁ » 

πάντ᾽ ἔχεις" Αρτέμιδι θύσειν παῖδα σὴν μέλλει 
πατήρ. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 
ς Ἂ Ψ - “ἢ , “ ΨΩ ἢ, Ε] 

ὁ δὲ γάμος παρεῖχε πρόφασιν, ἥ μ᾽ ἐκόμισεν ἐκ 
δόμων ; 

ΠΡΕΣΒΥΤῊΣ 
ϑδὲ, ὩϑΝν " , 3.5» » -» ζ 

ἵν᾽ ἀγάγοις χαίρουσ᾽ Ἀχιλλεῖ παῖδα νυμφεύσουσα 
σήν. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 
ω ἡ ’ Ὁ“ 3: 9 :] , Ἂ, Ἁ Ν 7 

ὦ θύγατερ, ἥκεις ἐπ᾽ ὀλέθρῳ καὶ σὺ καὶ μήτηρ 
σέθεν. 

ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ 
2 Ἁ , 7 5 Ν 3. 4 οἰκτρὰ πάσχετον δύ' οὖσαι: δεινὰ δ' Ἀγαμέμνων 

ἔτλη. 

Ἅ (ΟΙΏΡΘΓΙΖ : ἴον τίν᾽ εἶχε οὗ Μ55. 
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ΙΡΗΙΘΟΕΝΕΙ͂Α ΑΤ ΑΥἹ5 

ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΗΑ 

Ὑγηαῦ π6 γϑᾶθοπ ἢ ΥΥ̓μΠαῦ ἀνθηρίηρ [πο η αιἶνε5 
ΐτη το {Π|πηῈ 5ἴη ἢ 

ΟΙ ΒΕΠΨΑΝΤ 

Οὐδο]εβ, 45. δ]. 5. βαυθῦῃ, {παῦ Π6 Ποβὲ τηδν Ρᾷ585 
1Π6 568. 

ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΠΑ 

ΜΠ ον ἢ Νῆοεα ἴον τη, ἴοσ {π66,  μοβε [ὉΠ 6} νναϊῖς 
ἴο πὰ δὴὺ {πες ! 

ΟΓὮ ΒΕΒΥΑΝΤ' 

{{π|ο Ἰ)αγάδηιιβ᾽ 4115, ὑπαῦ ΜοποΙαὰβ τὰν Ὀγΐην 
ΗφΙ]θη Ποιηδ. 

ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΗΑ 

Ηὰ! 5. Ηε]επ᾿ 5 Ποπιθ- τα αυηΐηρ ἔγαπο ἢν ἢ ΙΡἢ]- 
βΈΠοΙα᾽ 5. ΠΟ ἢ 

ΟἸ ΒΕΗΨΑΝΤ' 

Ποὺ παροὺ 4}}: {Π6 δἰγτα νν}}} βδουῆοα ἔπ ην ο1}}1 4 ἰο 
Αὐ θη]. 

ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΗΑ 

Απα ΠπῸ τηδυτασα τηϑθ {πῸ ρῥγείεχε !--- ἄγαν τη6 
{ἸΌΤ ΤΥ Πουηδ ἴο 15 ! 

ΟΙῸ ΒΕΗΥΑΝΤ 
50. ὑπαῦ ποὺ 5Που] 8 σαν Ὀυηρ ἴπν ΟΠ} ἴἰοὸ ᾿ς 

ΑΟΠΠ]Π]165᾽ Ὀγ146. 

ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΗΑ 

θαιρηΐξεν, ἴο ἀεϑινπούϊοη οομη᾽ δῦ ἔπου, ἃπα {ΠΥ πο ὐ ΠῈΣ 
αὖ ἴῃγ 5146! 

ΟΙ,Ὁ ΒΕΠΨΑΝΤ 

Ριζεοιϑ Ἰοὺ ἰβ τ{Πῖπ6, 15. Πθῦβ, ἃπΠ 4 δυγἕι] ἀςοα ἐῃγ Ἰοτὰ 
εϑβαγεά, 

ὃς 
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ἸΦΙΓΈΝΕΙΑ Ἡ ὩΝ ΑΥ̓ΛΙΔΙῚΙ 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 
» ΄ ὕ “ ᾽ ᾽ ,ὔ ) 

οἴχομαι τάλαινα, δακρύων νάματ᾽ οὐκέτι στέγω. 

ΠΡΕΣΒΥΤῊΣ 
εἴπερ ἀλγεινὸν τὸ τέκνων στερομένον, δακρυρρόει.ἷ 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 
Ἀ Ν Ὁ) Φ , ἰέ Ν 5 , 

σὺ δὲ τάδ᾽, ὦ γέρον, πόθεν φὴς εἰδέναι πεπυ- 
σμένος ; 

ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ 
δέλτον ὠχόμην φέρων σοι πρὸς τὰ πρὶν γεγραμμένα. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 
5 κα Ἂ ἣν, “Ὁ, ν) »- , 

οὐκ ἐῶν ἢ ξυγκελεύων παῖδ᾽ ἄγειν θανουμένην ; 

ΠΡΕΣΒΥΤῊΣ 
Ἂν Ν ᾿ »' “ Ν »Μ Ν “ 

μὴ μὲν οὖν ἄγειν: φρονῶν γὰρ ἔτυχε σὸς πόσις 
τότ᾽ εὖ. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 
κάτω πῶς φέρων γε δέλτον οὐκ ἐμοὶ δίδως 

λαβεῖν; 
ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ 

͵ “ ἃ -“ -“ 

Μενέλεως ἀφείλεθ᾽ ἡμᾶς, ὃς κακῶν τῶνδ᾽ αἴτιος. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 
ὦ τέκνον Νηρῇδος, ὦ παῖ Ἰ]ηλέως, κλύεις τάδε; 

ΑΧΙΛΛΕΥΣ 

ἔκλυον οὖσαν ἀθλίαν σε, τὸ δ᾽ ἐμὸν οὐ φαύλως 
φέρω. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 
΄“ »“ -“ 4 

παῖδά μου κατακτενοῦσι σοῖς δολώσαντες γώμοις. 

ὙΥ 61] ; ἴον: στερομένην δακρυρροεῖν οἱ Μ58. 
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ΙΡΗΙΘΕΝΕΙΑ ΑΤ ΑΥΠ15 

ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΗᾺΛ 
νοΘ ἰϑιθ ! ὕπαάοπε! Πα ἔοιηΐαϊηβ. οὗ τὴν ὑθδ 8 

τᾶν ποὺ μὲ βίαγε' 
ΟΙΌ ΒΕΠΥΑΝΤ 

ΤΠ ᾽Εἰθ ραΐῃ ἴο 6 θεγεῖς οἵ ομ Πάν, [εὐ ὉΠ6 ὑθαν-οοά 
ἤον. 

ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΗΑ 
Ναγ, θὰΐ ἀποίεπῦ, ὙΠ 6 πος Παϑῦ Ποαγαὰ 1, βαγαοϑῦ ὕΠοὰ Ὁ 

Ηον ἀοβὺ ἔποι Κπον ἢ 

ΟΠ ΒΕΗΥΑΝΤ 
ΔΎ ΤῊ ἃ Ἰευτευ του οῃΐηρ ὑπαῦ ἀἰονεύϊηγε νυυϊεΐεῃ, Παϑιβα 1. 

ΟἸΥΤΕΜΝΈΒΤΗΑ 
(που πα 9", ΟΥἩ Τ6- ΤΟΊ Πρ τη 6 το ὈΥΪΠρ᾽ Τὴν Οἢ1]ἃ ἴο 

αἴε Ὁ 
ΟΙῸ ΒΕΗΥΑΝΤ 

ΝΥ, ου θα αἴηρ {πεὲ ἴο Ὀυΐηρ ; ἴον" θη ἴῃ Ἰονα ννᾶβ 
βουπηα οἵ ν 1. 

ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΗΑ 
ὙΝῊγ {πε η, θθδυῖηρ᾽ 500 ἃ 5010]], ἴο τὴς ἀ΄᾽Ιἀ80 ποὺ 46] νον 

1} 
ΟΙ ΒΕΗΥΑΝΤ 

Μεμθίδιβ ϑηδίοῃεα Ὁ ΠΠΌΠ τη6, οαπβ6. οὗ 41} ἔπ6βε 
ΤῊ 56 7165. 

ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΗᾺΛ 
ΟὨΠα οὗ πεῖς, δοη. οὗ Ρείειιβ, ῃδαγϑδῦ ποι {Π656 

᾿πέδτηϊοϑ ἢ 
ΑΘΗΠ1.Ε8 

ρα, 1 Πεδὺ ἔπ 5ΟΥΤΟΥ, ΠΟΥ ΤΥ μάν ὑΠδυ δίῃ 1 ἔϑηη 6} Υ 
68 γ. 

ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΒΑ 
ΤΊΉΘΥ Μν01}}} 514 γ τὴν ἀδαρη οι, βου τϊπρ {1 Π 8 ΘΒ ΡΟ 58]5 ἴον 

ἃ Βη4Γ6 ! 
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ΑΧΙΛΛΕΥΣ 
͵ὔ ΕῚ ἣν ΄ “- » δ »“ “ 

μέμφομαι κἀγὼ πόσει σῷ, κοὐχ ἁπλῶς οὕτω 
φέρω. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 
᾽ ᾽ , . Ν Ὰ ΄ 

οὐκ ἐπαιδεσθησόμεσθα προσπεσεῖν τὸ σὸν γόνυ, 
θνητὸς ἐκ θεᾶς γεγῶτα: τί γὰρ ἐγὼ σεμνύνομαι; 
περὶ τίνος σπουδαστέον μοι μᾶλλον ἢ τέκνου 

πέρι ; ; 
ἀλλ᾽ ἄμυνον, ὦ θεᾶς παῖ, τῇ τ᾽ "ἐμῇ δυσπραξίᾳ 
τῇ τε λεχθείσῃ δάμαρτι σῇ, μάτην μέν, ἀλλ᾽ ὅμως. 
σοὶ καταστέψασ᾽ ἐγώ νιν ἦγον ὡς γαμουμένην, 
νῦν δ᾽ ἐπὶ σφαγὰς κομίζω" σοὶ δ᾽ ὄνειδος ἵξεται, 
ὅστις οὐκ ἤμυνας" εἰ γὰρ μὴ γάμοισιν ἐξύγης, 
ἀλλ᾽ ἐκλήθης γοῦν ταλαίνης παρθένου φίλος 

πόσις. 
Ν “ ,ὔ Ν “ “ Ἂς, ,ὔ 

πρὸς γενειάδος δέ, πρὸς σῆς δεξιᾶς, πρὸς μητέρος". 
5 ΄ ᾽ -" 

ὄνομα γὰρ τὸ σόν μ᾽ ἀπώλεσ᾽, ᾧ σ᾽ ἀμυναθεῖν 
ρεών. 

οὐκ ἔχω βωμὸν καταφυγεῖν ἄλλον ἢ τὸ σὸν γόνυ, 
οὐδὲ φίλος οὐδεὶς πελᾷ μοι: τὰ δ᾽ Ἀγαμέμνονος 

κλύεις 
᾿Ὶ Νὴ Ν ΄ὔ ᾽ ᾿} »»" δ᾽ “ ᾿] - ὠμὰ καὶ πάντολμ᾽: ἀφίγμαι δ᾽, ὥσπερ εἰσορᾷς, 

γυνὴ 
δ - -“ 

ναυτικὸν στράτευμ᾽ ἄναρχον κἀπὶ τοῖς κακοῖς 
θρασύ. 

χρήσ' μον δ᾽, ὅταν θέλωσιν. ἢν δὲ τολμήσῃς σύ μου 

χεῖρ᾽ τος σεσώσμεθ᾽: εἰ δὲ μή, οὐ σεσώ- 
σμεθα. 

ΧΟΡΟΣ 
ἊΝ ἊΝ 7ὔ Ν 7 , ͵ 

δεινὸν τὸ τίκτειν καὶ φέρει φίλτρον μέγα, 
- Ν “ 

πᾶσίν τε κοινὸν ὥσθ' ὑπερκάμνειν τέκνων. 

δ8 



ΙΡΗΙΘΈΝΕΙΑ ΑΤ ΑΥἿῚΒ 

ἈΓΟΗΠΙΠΓῈΒ 

Ὑντοῦ δὴ 1 ἀραϊηθὺ ἔῃν Ἰοτὰ : 1 οουηὐ ἰδ ποῦ ἃ 111] 
ἐπίῃ, 

ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΗΑ 

ΤΨ1}} ποῖ ἐπ κ βῃαπιθ ἴο θονντηθ ἄοννη τππῖο ἔῃ ν Κη θοὸς 
ἴο οἸϊηρ,,-- [ὈΡυϊάς ἴο πὶ ὃ 

Μουΐαὶ απο οὨ]α οἵ Οοααθ85 :---ν μας ἰς νηδίγοι- 
1,0. ἴον ποτ ἀθονε τὴν ἀδαρ ον 5Πο οι! 1 ἸΆθοιν ἰπ- 

βίην ἢ [Ραϊν 
ΑἸ, θῈ ἔποῦ, Ὁ ροα 655-θόυῃ, ργοϊθοῖου απο τὴν 4685- 
Απα πηἴο {Π| πη θὴ παμηθα ἔην Ὀγ 14 6.4}] ναΐη]ν που ρ ἢ 

ἰδ γεγο. [Ὀυ1ᾶς8 1 οατηο--- 
ΑἹΙ] ἕου ἴδε 1 πυυθαῖπῃθα Ποὺ ; Ἰθδάϊπηο Πδὺ ἴοὸ "»ὲ τῆν 
Οδτὴθ ἴο ἰδ ρητον Ἰθδαϊησ ΠΘΥῚ !---οα {Π6 6 5Π4}] [8]] 

γΘΡΙΌΔΟΙ 5 5ΠΔ Π16, [ΠἸΠΚΕα ἴῃ πηδυγίαρο- 65, 
Δ Πο αἰαςξ 5} 1614 μδὺ ποῦ ; ἔου. ἐποιρὴ γα θ᾽ ΟῚ ὑγΕ 8 

Υδῦ {ΠπῸ Παρ] 655 πηδί θη 5 Πα β θα πα νγαβὺ ποῖ οα]] δα ἴῃ 
ἈΠΥ͂ 156. [ἀ εἰν !-- 

Βν τὴν θϑαγὰ 1 ρυαν, ἐῃν υἱοῦ Ππαηα, Ὀγ ἐπ γῪ τπούῃ δ᾽ 5 
5΄ποο ἔν ΠΆΠ16 τγᾶ5 ΠῊΪπΠ 6 ΠΟΙ, 566 ΤΠ ΠΔΠῚ6 τη- 

ἐαγη]5η 66 6. [{τε85.Ψ 
ΑἸΐαν πᾶν 1 ποπο ἴο ἥδε ἴο, βανα ἔπ ν Κηθα, ἴῃ τὴν α15- 
Νοῖ ἃ ἔπ ἰ5 θαυ. ΟΕ  σϑιπμεθηΠ 5 ΟΥΠ6] ΓΘ Κ7655- 

655 [ἀοϑὺ 6 Πο]α,--- 
ΤΠοα ᾿ναϑὺ ἢθαγα ; δηᾶ 1 8} σοτηθ---ἃ ἡνΟΤΏΊΔ, 45 ἐπΠοὰ 
{{πἴο {Π||5 ἀὐγὰν οἵ βϑδίοιῖ, Ἰανν] 685, ἀπ ἴο ἐνὶ] Ρο]ά, 
Υεῖ, 50 εν θὲ ψ}Π]Π[ησ,, βἔγοησ ἴο ΠΕΡ. [δ ἐμοῖ Ρὰΐ 

ἄγε εχίθπα 
Ο᾽ ἐὺ τἶπθ μεδα {πΐηθ ΠᾶΠ4, ΟἿ 118 Ὸ 15 βανϑᾶ ; 1 ποῦ, 

ΟἿἹ 1{ξε Παῖ επά. 

ΓΠΗΟΘΗΌΒ 

ΜΊρ]νεν 15 τη που μοοα, οἵ ροξεπὲ 5Ρ6]} : 
ΑἸΊ τηοῦμθὺβ ἴον ἃ ΘΠ 115 186 1} σης Πατγὰ, 
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ΑΧΙΛΛΕΥ͂Σ 

ὑψηλόφρων μοι “θυμὸς αἴρεται πρόσω" 
ἐπίσταται δὲ τοῖς κακοῖσί τ᾽ ἀσχαλᾶν 
μετρίως τε χαίρειν τοῖσιν ἐξωγκωμένοις. 
λελογισμένοι γὰρ οἱ τοιοίδ᾽ εἰσὶν βροτῶν 
ὀρθῶς διαζῆν τὸν βίον γνώμης μέτα. 
ἔστιν μὲν οὖν ἵν᾽ ἡδὺ μὴ λίαν “φρονεῖν, 
ἔστιν δὲ χώπου χρήσιμον γνώμην ἔχειν. 
ἐγὼ δ᾽ ἐν ἀνδρὸς εὐσεβεστάτου τραφεὶς 
Χείρωνος, ἔμαθον τοὺς τρόπους ἁπλοῦς ἔχειν. 
καὶ τοῖς ᾿Ατρείδαις, ἢ ἢν μὲν ἡγῶνται. καλῶς, 
πεισόμεθ᾽. ὅταν δὲ μὴ καλῶς, οὐ πείσομαι. 
ἀλλ᾽ ἐνθάδ᾽ ἐν Τροίᾳ τ᾽ ἐλευθέραν φύσιν 
παρέχων, Ἄρη τὸ κατ᾽ ἐμὲ κοσμήσω δορί. 
σὲ δ᾽, ὦ παθοῦσα σχέτλια πρὸς τῶν φιλτάτων, 
ἃ δὴ κατ᾽ ἄνδρα γίγνεται νεανίαν, 
τοσοῦτον οἶκτον περιβαλὼν καταστελῶ, 
κοὔποτε κόρη σὴ πρὸς πατρὸς σφαγήσεται, 
ἐμὴ φατισθεῖσ᾽- οὐ γὰρ ἐμπλέκειν πλοκὰς 
ἐγὼ παρέξω σῷ πόσει τοὐμὸν δέμας. 
τοὔνομα γάρ, εἰ καὶ μὴ σίδηρον ἤρατο, 
τοὐμὸν φονεύσει παῖδα σήν. τὸ δ᾽ αὕτιον, 
πόσις σός" ἁγνὸν δ᾽ οὐκέτ᾽ ἐστὶ σῶμ᾽ ἐμόν, 
εἰ δι’ ἔμ᾽ ὀλεῖται διά τε τοὺς ἐμοὺς γάμους 
ἡ δεινὰ τλᾶσα κοὐκ ἀνεκτὰ παρθένος 
θαυμαστὰ δ᾽ ὡς ἀνάξι' ἠτιμασμένη. 
ἐγὼ κάκιστος ἣν ἄρ᾽ ᾿Αργείων ἀνήρ, 
ἐγὼ τὸ μηδέν, Μενέλεως δ᾽ ἐν ἀνδράσιν, 
ὡς οὐχὶ Πηλέως, ἀλλ᾽ ἀλάστορος γεγώς, 
εἴπερ φονεύσει τοὐμὸν ὄνομα σῷ πόσει. 
μὰ τὸν δι’ ὑγρῶν κυμάτων τεθραμμένον 
Νηρέα, φυτουργὸν Θέτιδος ἥ μ᾽ ἐγείνατο, 



ΙΡΗΙΘΟΕΝΕΙΑ ΑἹ ΑΥΠΙ5 

ΑΟΗΙΠΓῈΒ 

Μν ψΠ οἷς βου] 5 ομϊναὶνν ἰ5 ἴο δούϊοη βυἰϊνγθα :--- 
Υοὺ παῦῃ τὴν 508] ᾿δαυηῦ ἔθιη ρους ἴῃ ο ΘΕ οοί, 

ον ποι 0}]65, ἀπα ἰπ ἸΟῪ ΤῸΣ ΕΠ 5 ΝΟῈ : 
ΕῸΣ 510 }} ΠλΘ ἢ ἃ. 6 ΟΥ̓ ΓΘάβοι. ΒΟΠΟΟΪ]Θα ἕο Ρᾶ85 
ΤἬγΟαρ Π{{6 γν 611, ἴῃ 600] Ἰπαρταθηῦΐ 561- το] πὸ ;--- 
Ταῖθ, Ῥαΐῃ ΒΟΠγ6 {1 Π165 ταν αν 5. ἔπ 6 ονου- ιν 86, 
Υεὺ οἵδ οἵ 561 Ἐς γϑ]α ποθ ργοῆὺ ΘοΠγ65. 
"ορίενοα Ὀγν ΟἸοίνομ, ὁπ ὑπαῦ ἔδαγθα (ἀοα τηορὺ, 
γα 1, δῃηᾶ ᾿θϑαυπδα ἴο {686 πὸ Τουζιοιιβ νυν γ5. 
Ἀπᾶ Αἰτοδιιβ᾽ 50Π5, 1 τἱρη δου ᾽ν ὑπαν Ἰ6δά, 
ὙΥΠΠ1 οὐρον ; εἶδε ψ 11} ποὺ ορϑυ. 
Ηετο, ἃ5 ἴπ Του, Γ1] ΚΘ Ρ τὴϑ ἔτδα πηδη 501], 930 
ΑΠα, ἃ5 1 πηᾶν, ν01}} σγυᾶσα ἃ Π6ΤῸ᾽ 5 Ρασί. 
ΤΠ εο, ἰαᾶν, οαϊταροα Ὀγ ἔν ποαγθϑὺ Κὶμ, 
ΜῈ} 1, 50 ἔλι 85 506 ἢ γόοις ΟΠ ΤΉ ΟΠ ο8Π, 
ΕἸΡΊΌ ; 50. 58Π8}} τὴν σομπηραβϑίοη Βα] ον 0Π|66. 

Νε᾿ οὺ Ὀγ Πδὺ ΤἈἘΠ6ν 511 πὶ 584}} υ0ὲ ὑπ γ ἘΠ1]α, 
Οποα οἀ]]6α Ὧν Ὀυ46. [1] ποῦ Ἰοπα τηγ86 1 
Τὸ "ΡὈὲ ὕῃγ Ἰογα 5 ἴ001] πὶ Πὶβ 51 016 ρῥ]οῦβ ; 
ΕΠ56 Τὴν πηΘ 6 Πᾶτη6, ὑπουρὴ ἰὉ πᾶνε ἀνᾶνη ΠῸ 

ΘνΟΥα, 
518}] 5᾽'αγ ὑῃν ἀδιρηϊου :-πα ὑπ οατ86 ὉΠουθοῦ 
Τὴν Ιοτα  Μν νεῖν Ὀ]οοά ψϑῖα τυ οι-ἰαϊηΐεα, 940 
ΤΠ τῃϊ5 τπαϊα, βι Π Θ πη ρ᾽ υνγΌ πη ρ5 ᾿η το ΘγᾺ 0]6, 
ἘῸΓ ΤΥ 58 Κ6 ΔΠ6 τὴν τηΔ.Ρ6 )6 ἀαδυογεα, 
1 οαΐταρσα᾽ Ῥαϑι; 6] 16 Ὲ πἀητηδυῖίθα. 
50 ψεῖθ 1 Ραϑοβϑὺ Δπηοηρ ΑΥ̓ρῖνα ΠΠ6Π, 
Α τὉηϊηρ' οἵ ποιιρΐ,---ἀ πα ΜαπαΪδιβ ἃ τηδῃ [--- 
ϑρυαηρ' οἵ πὸ Ρεϊδθαβ, αὐ βοῦηθ γεηρθδηςα-Πεηῇ, 
1 τὴρν πᾶμε 5Π8}} 4ο θυ τόμ ευν ἴον την Ἰουα ! 
'Νο, ὈγῪ ὑπ ξοβίδυ-βοη οἵ Οσθαμπ᾿ Β γᾶν 88, 
Νεύδαβ, ὑπε 5ἶτε οἵ Ταῦ πὸ ᾶγ 8 τη6, 

ΟΙ 
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οὐχ ἅψεται σῆς θυγατρὸς ᾿Αγαμέμνων ἄναξ, 
οὐδ΄ εἰς ἄκραν χεῖρ᾽, ὥστε προσβαλεῖν πέπλοις: 
ἢ Σίπυλος ἔσται “πόλις ὅρισμα βαρβάρων, 
ὅθεν πεφύκασ᾽ οἱ στρατηλάται γένος, 
Φθίας δὲ τοὔνομ᾽ οὐδαμοῦ κεκλήσεται. 
πικροὺς δὲ προχύτας χέρνιβάς κ: “ἐνάρξεται 
Κάλχας ὁ ὁ μάντις. τίς δὲ μάντις ἔστ᾽ ἀνήρ, 
ὃς ὀλίγ᾽ ἀληθῆ, πολλὰ δὲ ψευδῆ λέγει 
τυχών, ὅταν δὲ μὴ τύχῃ, διοίχεται ; ; 
οὐ τῶν γάμων ἕκατι---μυρίαι κόραι 
θηρῶσι λέκτρον τοὐμόν---εἴρηται τόδε' 
ἀλλ᾽ ὕβριν ἐ ἐς ἡμᾶς ὕβρισ᾽ ᾿Αγαμέμνων ἄναξ' 
χρῆν δ᾽ αὐτὸν αἰτεῖν τοὐμὸν ὄνομ᾽ ἐμοῦ πάρα, 
θήραμα παιδός: ἡ Ἰζλυταιμνήστρα δ᾽ ἐμοὶ 
μαλιστ᾽ ἐπείσθη θυγατέρ᾽ ἐκδοῦναι πόσει. 
ἔδωκά τἂν “Ἰλλησιν, εἰ πρὸς "Γλιον 
ἐν τῷδ᾽ ἔκαμνε νόστος" οὐκ ἠρνούμεθ᾽ ἂν 
τὸ κοινὸν αὔξειν ὧν μέτ᾽ ἐστρατευόμην. 
νῦν δ᾽ οὐδέν εἰμι παρά γε τοῖς στρατηλάταις, 
ἐν εὐμαρεῖ τε δρᾶν τε καὶ μὴ δρᾶν καλῶς. 
τάχ᾽ εἴσεται σίδηρος, ὃν πρὶν εἰς Φρύγας 
ἐλθεῖν, φόνου κηλῖσιν αἵματος χρανῶ, 
εἴ τίς με τὴν σὴν θυγατέρ᾽ ἐξαιρήσεται. 
ἀλλ᾽ ἡσύχαζε: θεὸς ἐγὼ πέφηνα σοι 
μέγιστος, οὐκ ὦν: ἀλλ᾽ ὅμως γενήσομαι. 

ΧΟΡΟΣ 

ἔλεξας, ὦ παῖ Πηλέως, σοῦ τ᾽ ἄξια 
᾽ Ν “ ,ὔ “ π᾿ -“ 

καὶ τῆς ἐναλίας δαίμονος, σεμνῆς θεοῦ. 
.Φ 



ΙΡΗΙΘΕΝΕΙΑ ΑΤ ΑΥΠ5 

Κίηρσ Αρδιῃγθιηποι 5}8}1 ποῦ του τπν οἢ}1]6-- 
Νοῦ οὰ ποὺ 1006 ἴο ἰἴὰν ἃ Πηρου- ρ ! 
ΕΠ56 ΠΑ] Ἐς θαυ ανῖο ΒΙΡΎ 5 1 νο 6 ἃ οἷν, 
ὙΠ θμοΘ. βρύδηρ ὑπὸ ᾿ἰπθὸ οἵ γοπάθυ τνᾶυτ-  ἶο τ᾽ 

᾿οιι56. 
Απᾷ ΡΒεΐα᾿β παῖδ νΕ 6 ΠΟΥ ΠΟΙ͂Ὲ πδιηθδα οἵ θη. 
Ηἰβ πλθ8], [εἷἰ5 Ἰαν θυ -αὐὸρ5 οἵ βδουϊῆοο, 
(ἌΠΟ ας ὑπὸ 5661 5Π4}} το 1 Δ Παῦ 15. ἃ 56δὺ} 
Α πᾶ ΠΟ 5ρθκδ ἔενν ὕλας ]Π5, θαὉ την 1165, 
ὙΠ εη ἢὶβ 5ΠαΓ5 Εἰ, πὸ ἴ5 σαϊποα 1 ἢ 6 γη155. 
10 ἰ5 ποὺ ἴον {π6 θυ δ᾽ 5 βᾶκε- -υϊθ5 ππτο] 
ΑΥϑ ΘᾶρῸῚ ΤῸ τηΐπο Παπα- ὑπαῦ {15 1 βαν. 
Βιυὺ Κίηρ Αραιηθιηποη Ππαΐῃ ᾿πϑυ] 66 τη6. 
Ης οὐρῃδ ἴο Πᾶνε ἃβῖεα ΤὯΥ ΠϑΙ6᾽5 1156 ἤγϑὺ 

οἵ τὴς 
Τὸ {γὰρ Π΄ῖβ ομ]4. ΟΠ ΘΗγ ἘπγοιρῊ ὑυπιβῦ ᾿π Π16 
Π14 ΟἸνξουαποβῖνα νἱο]α Ποὺ Ἰουα Ποὺ αι ρ θυ. 
Ι Ππιαα σταηξεα {115 ἴο ὅτεθοο, 1 ον 50 
ΤΠῸ νογαᾶρα ἴο ΤΊΟΥ τϊσηὺ Ρ6,---παα ποῦ τεπ56α 
Το αἰα πεῖν οασθα ἢ ποτὰ 1 τυ ῃδα ἴο ψν81. 
Βιυιΐ πονν ἴῃ γοη ΟΠ 6 5 γε 5 1 τὴ 85 πουρῃῦ: 
Τὸ ΠοΟπΟιΙ Τὴ6 ΟἹ 5816 16 5 411} οῃϑ ! 
ΒΟΟῺ 5118}} τὴν 5υνοσα Κπονν-- οὐ Ὁ οῸ ἴο ΤΊΟΥ 
1 11 ἀἰδίαϊη Ὁ ψι ἢ ἀδαϊπμ-τ- ον οὗ Ὀ]οοῦ.--- 
ΤΠ δὴν γτηδη 51|8}} υυγεϑῦ ἔγουη τὴς ἔῃ γ ἀδπρ] ἴον. 
(α]πι {Π| 66 : ἃ5 βοῖηθ οα βιτοηρ ἴο 5δᾶνα 1 σοΙη6, 
ΤΠοΟυΡῚ 1 ΡῈ ποπα; γεῦ Ψ1}] 1 ρον τὴ6 506}. 

σΗΘΗῦ5 

ΤΠου σρθακοβῦ, σοὴ οὔ Ῥεϊθιβ, νον ῃ}]ν 
ΟΥ̓ ἴπδς, ἀπ οἵ {με ββα-θοστῃ οααο85 ἀτοδ. 

1 Τῇ Τινϊα. Τῆς ατεοῖς, ἰη νυν οὗ 411 ὑπαῦ {Π6 τγογᾷ πόλις 
ἱπηρ]164 ἕο Ηΐτη, βοουποᾶ ὕο ΔΡΡΙΥ ἴῦ ἴο ψπαῦ "6 τοραγάβα 8 
ΤΊΘΓΘ οΟἸ]οούϊοηβ οὗ ἀνθ] 1 πρ8 οἵ 56Π|1-5α νᾶ 68. 
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ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

φεῦ: 
πῶς ἄν σ᾽ ἐπαινέσαιμι μὴ λίαν λόγοις, 
μηδ᾽ ἐνδεῶς τοῦδ᾽ ἀπολέσαιμι τὴν χάριν ; ; 
αἰνούμενοι γὰρ ἀγαθοὶ τρόπον τινὰ 
μισοῦσι τοὺς αἰνοῦντας, ἢν αἰνῶσ᾽ ἄγαν. 
αἰσχύνομαι δὲ παραφέρουσ᾽ οἰκτροὺς λόγους, 
ἰδίᾳ νοσοῦσα' σὺ δ᾽ ἄνοσος κακῶν γ᾽ ἐμῶν. 
ἀλλ᾽ οὖν ἔχει τοι σχῆμα, κἂν ἄπωθεν ἣ 

ἀνὴρ ὁ χρηστός, δυστυχοῦντας ὠφελεῖν. 
οἴκτειρε δ᾽ ἡμᾶς: οἰκτρὰ γὰρ πεπόνθαμεν. 
ἣ πρῶτα μέν σε γαμβρὸν οἰηθεῖσ᾽ ἔχειν, 
κενὴν κατέσχον ἐλπίδ᾽. εἶτά σοι τάχα 
ὄρνις γένοιτ᾽ ἂν τοῖσι μέλλουσιν γάμοις 
θανοῦσ᾽ ἐμὴ παῖς, ὅ σε φυλάξασθαι ρεών. 
ἀλλ᾽ εὖ μὲν ἀρχὰς εἶπας, εὖ δὲ καὶ τέλη" 
σοῦ γὰρ θέλοντος παῖς ἐμὴ σωθήσεται. 
βούλει νιν ἱκέτιν σὸν περιπτύξαι γόνυ ; 
ἀπαρθένευτα μὲν ταδ᾽- εἰ δέ σοι δοκεῖ, 
ἥξει, δι’ αἰδοῦς ὄμμ᾽ ἔχουσ᾽ ἐλεύθερον. 
εἰ δ᾽ οὐ παρούσης ταὐτὰ τεύξομαι σέθεν, 
μενέτω κατ᾽ οἴκους: σεμνὰ γὰρ σεμνύνεται. 
ὅμως δ᾽ ὅσον γε δυνατὸν αἰδεῖσθαι χρεών. 

ΑΧΙΛΛΕΥΣ 
σὺ μήτε σὴν παῖδ᾽ ἔξαγ᾽ ὄψιν εἰς ἐμήν, 
μήτ᾽ εἰς ὄνειδος ἀμαθὲς ἔλθωμεν, γύναι" 
στρατὸς γὰρ ἀθρόος ἀργὸς ὧν τῶν οἴκοθεν 
λέσχας πονηρὰς καὶ κακοστόμους φιλεῖ. 
πάντως δέ μ᾽ ἱκετεύοντες ἥξετ᾽ εἰς ἴσον, 
εἴ τ᾽ ἀνικετεύτως" εἷς ἐμοὶ γάρ ἐστ᾽ ἀγὼν 
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ΟἸΥΤΕΜΝΈΒΤΗΑ 
Ἧὸονν ὁδπ 1 ῥρταῖβα ἔπδο, ἃπα ποῦ ὀνευρταῖβο, 
Απα γεὺ ποῦ τηὰν {ΠπῈ σγᾶσα Ὀγ διίηΐ ἐπεγεοῦῦ 
Εὸν σοοα πηθῃ ὈΓαϊβθα ἀ0 ἴῃ ἃ Δ ΠΠη61 ἢδία 
ΤΗΘ Ργαΐβου 16 6 ῥγαϊβεῦῃ ονθυτηπμο}}.} 0980 
ΤΌ] 51} ἴο ὑΠγιδὺ ὁπ ὑπ66 τὰν Ρἱΐθοιβ ἰ8]6. 
Μῦν ραΐῃ ἴ5 πιΐη6 ; Πλΐη6 Δη σι 5}. ψυυϊηρσδ ποῦ {Π6ο. 
Ὑοῦὐ 15 Ὁ πορὶν ἄοπθ, ΜΠ Θη ἔοστὰ Πΐ5 Πεῖρηῦ 
ΤΊ|16 σοοα τπᾶπι βἴοορϑ ἴο Π6]ρΡ πὸ βυυ θη ΟΠ 65. 
ΡΙΓΥ πη6, ἔῸΓ ἴῃ Ὀἱΐθοιιβ οαβθ ἅτὴ 1, 
ΥΠο, ἤυβί, μαα ἀγθαιηθα ἐπαῦ ποιὰ 5 ουδὲ τνϑα τὴν 

ΟΠ11α.--- 
Ναΐπ ᾿ορῈ νγὰ5 ποΐπο ᾿- ποχὲ, Παρ]ν πηΐο ἔπ 66 
ΠῚ οπλθη ἴοΥ ἔῃν Ὀγὶ4] γεὺ ἕο σοῖς 
5ΠοΙ] ἃ ΡῈ ΤΥ οἰ] 5 ἀθαύῃ ; ἴακε {ποι Πεεᾶ 

ὑμαυθοῖ. 
ΝΥ 6]1] βρακοϑὺ ἔποι, ὑῃς βυϑὺ πίη ρδ 5 π6 Ἰαϑῦ. 990 
τον, 1 ὉΠοῖι νν1}}} 1, 5118}} γὴν ΟΠ] θὲ βανεά. 
νου ]αβὺ του 5816 οἸαβρϑα ἴῃ ν ἰσπεεβ, ἃ Βυρρ]απὲ ἢ 
Νὸο πηδϊ θη 5 ρατὺ {Π15-- σεῦ, 1 ἔποι ἐΠῖηΚ ννῈ]], 
56. 514}} σοπηε, Πἰδοησ Ἰηποσθηΐ ἔγαμἙ ἜΥ 68. 
Βιιὺ 16 ψττπουὰὺ ΠΟΥ 1 πηδῪ τνὶπ τὴν βαϊ, 
Ιῃ τηδίθη ρτῖάς Ἰεῦ Ποὺ ἀθῖς νυ Πΐῃ : 
Υοεὖ τηοάαβῦυ ὕοννβ ἴο Παγα πϑοδβϑί᾽υ. 

ΛΟΗΙΠΠΚῈΒ 

Ναν, θυΐηρ ποὺ ἔοναΠ ἔπ ν ἄδτρ  οῚ ἴηι τὴν 5ἰσηΐ, 
Νου, αν, τίβὶς νγα ὑπ6 σθρτόδοῇ οὗ 0015: 
Βὸν ὑΠ15 ἐπγοπ σα Ποβῦ, οἵ 411 Πουμα- ἔγαυηπλ6]5 ἔτεα, [000 
Τίονοβ ον} ΒΑ Ρ0]6 οἵ πιδ]]οῖοιβ οΠ σῚ 65. 
Ϊὴ δὴν νῖβα ὅπ βᾶτηθ 6 η4 514}} γε σαὶπ 
Ῥγαγίηρ ΟΥ ῬΥΆΥΘΙ]655 ; ἔθου πα τηϊσὐν βυυξα 

1 Ῥχοορβδῖνθ ὑγαῖβθ ϑγα8β Ρϑ]θνοά ἴἰο φῬγονοκθ {πὸ (οαβ᾽ 
Ἰοαϊοιιθυ. Πδηοθ πὸ σι ἔλθη που]Ἱα ἱπάιηρσο ἴῃ 10, 
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. . “Ὁ ᾿] ΩΝ - 

μέγιστος ὑμᾶς ἐξαπαλλάξαι κακῶν. 
νὰ “ 3. 5 Ω ἈΝ Χ [οὶ ν ἩΕΩ: » 

ὡς ἕν γ᾽ ἀκούσασ᾽ ἴσθι, μὴ ψευδῶς μ᾽ ἐρεῖν" 
ψευδῆ λέγων δὲ καὶ μάτην ἐγκερτομῶν 
θάνοιμι" μὴ θάνοιμι δ᾽, ἢν σώσω κόρην. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 
ὄναιο συνεχῶς δυστυχοῦντας ὠφελῶν. 

ΑΧΙΛΛΕΥΣ 
» ΄ “ Ἂ “- )» - 

ἄκουε δή νυν, ἵνα τὸ πρᾶγμ᾽ ἔχῃ καλῶς. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 
’ ῬΑῪ 3 Ὁ ᾿ ) ἊΣ , τί τοῦτ᾽ ἔλεξας ; ὡς ἀκουστέον γέ σου. 

ΑΧΙΛΛΕΥ͂Σ 
πείθωμεν αὖθις πτατέρα βέλτιον φρονεῖν. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 
κακός τίς ἐστι καὶ λίαν ταρβεῖ στρατόν. 

ΑΧΙΛΛΕΥΣ 
ΩΣ ᾽ ε ῃ “ 1 
ἀλλ᾽ οἱ λόγοι γε καταπαλαίουσιν φοβους. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 
ψυχρὰ μὲν ἐλπίς" ὅ τι δὲ χρή με δρᾶν φράσον. 

ΑΧΙΛΛΕΥ͂Σ 
ἱκέτευ᾽ ἐκεῖνον πρῶτα μὴ κτείνειν τέκνα" 
ἢν δ᾽ ἀντιβαίνῃ, πρὸς ἐμέ σοι πορευτέον. 
εἰ γὰρ τὸ χρῇξον ἐπίθετ᾽, οὐ τοὐμὸν χρεὼν 
χωρεῖν" ἔχει γὰρ τοῦτο τὴν σωτηρίαν. 
κἀγώ τ᾽ ἀμείνων πρὸς φίλον γενήσομαι, 
στρατός τ’ ἂν οὐ μέμψαιτό μ᾽, εἰ τὰ πράγματα 
λελογισμένως πράσσοιμι, μᾶλλον ἢ σθένει. 
καλῶς δὲ κρανθέντων πρὸς ἡδονὴν φίλοις 
σοί τ᾽ ἂν γένοιτο κἂν ἐμοῦ χωρὶς τάδε. 

1 Μαβρτδνθ: ἴον λόγους οἱ Μ58. 

οὔθ 
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γ  αἰΐβ πγ6.-- -Π"Ὅπ] δν}} ἴο ἀο] νου γοιι. 

Οπς {πίπρ 6 βισο ποι Ππαϑὺ ποανά.- 1 ψ1}} ποῦ 116, 
ΠῚ 116 1 ἃ, οὐ τῆοοκ γου, την 1 αΪδ6, 

Δμα οἷν αἶα ποῦ, 11 βᾶνο ὑΠῸ υηαϊα, 

ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΕΛ 

Ηδανοη 1655 {Π6 6, ν ΠῸ 501 σασοουγοοῦ ὑΠ6 αἰσ γθοϑϑα ! 

ΔΟΉΠ1.ΕΒ 

Νονν Παᾶν τη6, ὑπαῦ ἔπι πλα τ θυ ν᾽ 6}} πλὰν ΒρΘΘᾶ, 

ΟἸΟΥΤΕΜΝΕΒΤΗΛ 

Πα τηραποϑοῦ ποὺ ἢ 1 ποοᾶς ποὺ ἰοὺ ἴο {Π66. 1010 

ΛΟΗΠΠΕΒ 
Τ,εὐ 5 ἴο ἃ θεῖοι τποοα ρΡουβιαάα 6 Ὶ 5116. 

ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΠΑ 
Ης ἰ5 βου ηρ οὐαν  η---δαγ5 ο᾽ ουτπθ ἢ} {ἢ Ἰχοβῦ. 

ΑΘΉΠΠΕ5. 
οὐ τσ ἸΘῪ νυ ϑ ] ον γθάβοη ἰ5 ὕΠ8ῃ [δδγ, 

ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΥΠΑ 

ΟΟ]4 Προ ἰ5 ὑπὶ8: γεῦ βὰν ψ Ππαῦ 1 ππιϑὺ 40. 

ΑΘΉΠ,, 5 

Βέβοθοῖ ἴπι ἢνδῦ ἴο τὰασεν ποῦ [εἷ5. οΠ1]4, 
1 πὲ τ Πποῖαπα ὑΠπὸὸ, σόα ἔποῖὰ ππἴο 1η6. 
Βον, 1 Π6 πορα ὕπν ρυᾶγει, 1 παρα ποὺ 501, 
566 ἴῃ {Π15 νυν γἱθ]ἴπρ 15. Ποὺ 118 ; 
Απα δ πα] Ἰοὺ 80 ἴο ἃ ἔπ] 6 πα 5Π8}} Τ ἀρρθᾶγ. 
ΝΟΥ 5Π8}} Ππ6 ἀν Ὁ] πλ6 πιὸ, Ὁ 1 νη 1090 

ΤΗΪβ ὑΠίηρ' ἴο ρᾶᾷ85 θῃῪ σθάβοι, ποῦ Ὀγ [Ὅγοα. 
Τῇ 411 σὸ ψν 6 ]}], πιροῖ ἔῃ ν ἔα παβ πα ὑΠ8Ὸ 
51.411 σἸδάπ 655 ἄδννη, πα ὑπὰῦ υιυΠποιῦ τηΐπο αἰα. 

97 
ΨΌΙ,. 1. Η 



1080 

1040 

ἸΦΙΓΈΝΕΙΑ Η ἘΝ ΑΥ̓ΛΙΔΙ 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

ὡς σώφρον᾽ εἶπας. δραστέον δ᾽ ἅ σοι δοκεῖ. 
ἣν δ᾽ αὖ τί μὴ πράσσωμεν ὧν ἐγὼ θέλω, 
ποῦ σ᾽ αὖθις ὀψόμεσθα ; ; ποῖ χρὴ μ᾽ ἀθλίαν 
ἐλθοῦσαν εὑρεῖν σὴν χέρ᾽ ἐπίκουρον κακῶν ; 

ΑΧΙΛΛΕΥΣ 

ἡμεῖς σε φύλακες οὗ χρεὼν φυλάξομεν, 
μή τίς σ᾽ ἴδῃ στείχουσαν ἐπτοημένην 
Δαναῶν δι᾽ ὄχλου" μηδὲ πατρῷον δόμον 
αἴσχυν᾽' "ὁ γάρ τοι Τυνδάρεως οὐκ ἄξιος 
κακῶς ἀκούειν" ἐν γὰρ λλησιν μέγας. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

ἔσται τάδ᾽. ἄρχε' σοί με δουλεύειν χρεών. 
εἰ δ᾽ εἰσὶ θεοί, δίκαιος ὦ ὧν ἀνήρ, θεῶν 
ἐσθλῶν κυρήσεις" εἰ δὲ μή, τί δεῖ πονεῖν ; 

ΧΟΡΟΣ 

τίς ἄρ᾽ ὑμέναιος διὰ λωτοῦ Λίβυος στρ. 
μετά τε φιλοχόρου κιθάρας 
συρίγγων θ᾽ ὑπὸ καλαμοεσ- 
σᾶν ἔστασεν ἰαχάν, 
ὅτ᾽ ἀνὰ ἸΤήλιον αἱ καλλιπλόκαμοι 
Πιερίδες παρὰ δαιτὶ θεῶν 
χρυσεοσάνδαλον ἴ ἴχνος 
ἐν γᾷ κρούουσαι 
Πηλέως εἰς γάμον ἦλθον, 
μελῳδοῖς Θέτιν ἀχήμασι τόν τ᾽ Αἰακίδαν 
Κενταύρων ἀν᾽ ὄρος κλέουσαι 
Πηλιάδα καθ᾽ ὕλαν. 
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ΟἿ ΤΕΜΝΕΒΤΗΛ 

ΔῊ ν]ςε ψονᾶς ΓΞ 1 τϑὺ δοῦ ἃ5 βθϑιὴβ {πες ᾿»οϑί. 
Βιι, 11 ννὸ 55}} ποῦ ραᾷϊῃ γηΐπηθ ἤθαντ 5 ἀθβῖνο, 
Ὑν]οΥῈ 514}} 1 566 {ΠπῸῸ ἢ---ὐν Πρ} 5Π4}} 1 οῸ 

Ιὴ υηΐβουν, ἴο ἤπα ἢν οπαμηρίοη μὰπα ἢ 

ΛΔΟΗΙΠΠῈΒ 
γῆ οῦο θεβὺ θοῆβ υν}}} Τ ΚΘαΡ νναΐοῃ ἔου ἔπε, 
Ταῦ ποπο ὈΘ ΠΟ] {πΠδὸ ἐγανουβίη νυ] ]- ον ϑα 
Ὑπὸ Ἰλαπᾶδη Ποσῦ. ΘΠαπη6 ποῦ ὑπ ν ἔα ΠΥ 5. ποιῖιδ6 ; 1020 
Βὸν ᾿᾿γπάλγοιιβ ἀθβουνοβ ποῦ ἴο θ6Ὲ πλλῈ 
Δ 00 Κ, ἴῸγ σγθαῦ 15 Π6 ντϊάβὺ ΠΗ Ί] θη 6 τη6η. 

ΟἸΥΤΕΜΝΈΕΒΤΙΑ 
ΓῊΪ5. 514}} θΒ6. ἤπ]ὸ τποι---Ἰ γητιϑῦ θῈ ὑπ ν {πη ͵8]]. 
ΤΠ τ εγὸ ΡῈ αοάβ, ἔῃ ν τσ θοιϑ 655 5Π4}} Θὰ 
ΤΠ εἶν ἔανοιυν ; 1 ποῖ, νου οΌυ 6 5Που ]  τηθὴ [01] Ὁ 

[Π αι σουονα  ῃν ΔΟΉΤΙ1,ΕΒ. αϑιεἰ ΟἹ ΤΕΜΝΕΒΤΠΗΑ, 

ΘΗΟΠῦΒ 

Ο νπαῦ θυ 144] -ορὴῦ τὰπρ ψΊ ἢ {Π6 οὐγίησ (ϑέ).) 
ΟΥ̓ τη6 Τὰργαη ἤαΐε, 

ὙΠ ἐπα ἐοοΥΆ}} οἵ ἀαποοβ ταρ] γπιρ 
Τὸ {πᾳ νοῖοα οἵ ἔπε Ἰαΐρ, 

γυ 1 Ππ ἐπα ὑ8}}}} οὔ ὑπ6 τθεαβ᾽ οἱαα σγϑοίρ, 
Ι {πὸ ἀὰν Π θη οἷον Ρε]οη ἤδεϊην 1040 
{Ππἴοὸ ῬεΙειιθ᾽ Θβροιιβα}5, ἢ. Ἰοαϊϊης 

ΟΥ̓ σο!]άςθη-5Ποα Τοοῦ, 
ΤΊῈ Ῥοδα 1]- ἐν οθβθα 50 ηρ- πη] 6 5 

Τὸ πς (οαϑ᾽ ἔξαϑῦ σάτης, 
Απα {πεῖν θυ 144]- Πγυηπ᾿ 5 τὰν 5 ἢ] ο᾽ οα΄ θ πο 6 

Βονε Το 5᾽5 ἔατηα 
Ο᾽ ἐὺ {π6 1115 οὗ πὸ (ὐεηΐαιβ {ἀγ- δ] της, 
ΤΗνοαρσἢ {Π 6 υνοοα 8 π45 οἵ Ρε]οπ βο -ϑιθα τς, 
ΤῊΘ πον -οΥ ΒρΙ απάοιτ γον θα] πρ; 

ΟΥ̓ τὰς Δεδοῖα᾽ 5 πάππε ἡ 
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1060 ὁ δὲ Δαρδανίδας, Διὸς 
λέκτρων τρύφημα φίλον, 
χρυσέοισιν ἄφυσσε λοιβὰν 
ἐν κρατήρων γυάλοις, 
ὁ Φρύγιος Γανυμήδης. 
παρὰ δὲ λευκοφαῆ ψάμαθον 
εἱλισσόμεναι κύκλια 
πεντήκοντα κόραι γάμους 
Νηρέως ἐχόρευσαν. 

ἀνὰ δ᾽ ἐλάταισι στεφανώδει τε χλόᾳ ἀντ. 
θίασος ἔμολεν ὑἑπποβάτας 

1060 Κενταύρων ἐπὶ δαῖτα τὰν 
θεῶν κρατῆρά τε Βάκχου. 

, 3“. 5 , ἊΦ Ν , 

μέγα ὃ ἀνέι χαγον: ὦ Νηρηὶ κόρα, 
παῖδα σὲ Θεσσαλίᾳ μέγα φῶς 
μάντις ὁ φοιβάδα μοῦσαν 
εἰδὼς γεννάσειν 
Χείρων ἐξονόμαζξεν, 
ὃς ἥξει χθόνα λογχήρεσι σὺν Μυρμιδόνων 
ἀσπισταῖς Πριάμοιο κλεινὰν 

1070 γαῖαν ἐκπυρώσων, 

περὶ σώματι χρυσέων 
[2 ἷ ς 

ὅπλων ᾿Ηφαιστοπόνων 
΄ μι ᾽ 5 “- 

κεκορυθμένος ἔνδυτ᾽, ἐκ θεᾶς 
ματρὸς δωρήματ᾽ ἔχων 
Θέτιδος, ἅ νιν ἔτικτε. 

μακάριον τότε δαίμονες 
τᾶς εὐπάτριδος γάμον 
Νηρήδων ἔθεσαν πρώτας 
1Πηλέως θ᾽ ὑμεναίους. 

ἐ ΚΟ 19) 
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Απα ]Ἰλανδηιιβ᾽ ἢ], ν πολι {πὸ θἱ μοι 
ΟΥ̓ ΈΠ 6 δὰρ]ε θοῦα 

τοῖα ῬΠγγρῖα, ἀαηνιηθάδ, μϊπΐοὴ 
Οὐ Ζευ5, α14 ΡουΣ 

Εσόουὴ ὑπ οΟ] 4᾽ 5 ἀδρύΠ5 πθοῖαν ; νι ῃ1]}|6 ἀδποῖηρ 
᾿δοῖ οἵ {πὸ ὅ'δα-υηδ] 5 ὑγευθ ΟἹ πος; 
᾿ΓΒΥΟα ΡΝ οἶτο] 65, ὑΠυο Ρ ἢ. πλᾶχθ5 θη πο ἢ ρ; 

ΤΠ 16 58 Ππ65 οὐ ΕΓ. 

ΓΘ  - σον πο α οαπα ἔΠ6 Οδηΐδυν τ 6 Υ5 (4ηι.) 
νυ 1 πεῖν Ἰαποθβ οὗ ρὶπα 

Τὸ ὑπὸ ραϑὺ οἵ {πὸ Ηδανθη-  ΡΙ6γ5, 
Απᾶ {πὸ θον]5 οὔ ὑΠπεῖν" ἡν]π6. 

“ΠΔ1], Βϑατ-πθθη "᾿-- 50 τδησ ὑπο ῖ 1 ἀοΟΙ αἰ μη Π10---- 
“Α ΤἸιρῃῦ ονεῖ ΤΠ ββαὶν διαὶ --- 
5αῃρ ΟΠ δίτοι, ὑΠπ6 ἀπ ΒΟΥ ΠΔΠΊΪΠ ᾽-- 

“ ΑΘΒΠΠ165 58}4}1} 5Π1η6.᾿ 
Απά, ἃ5 ῬΠοοι5 δ δ οἰδασθὺ ἐπ νἰβίοῃ, 

“ἘΦ 5118}} ρᾶβ5,᾿ βᾶῃηρ' {Π6 5660, 
“{Ππἴο Ῥυϊατη᾽ 5 ργυοπα ἸΔ πμα] οἢ. ἃ Πλβϑ 0 ἢ 

ΟΥ ἤτο, νι {πὸ 5ρθδι 
Απα {πὸ 51|1614 οὔ ἔπς Μυυμάοηβ, οἰ ἢ]; 
Ιη ρο]4 ; ἴον πὸ ΕἾγο- Κη ρ᾽Β οὐ ἢ] ηρ; 
ΕΌΥΟ 65. 5411 οἱοῦια Πΐπι τυ Ἱ ἢ Πα ἢ Ϊη ρ; 

αν ΟΥ-ΟΘΔΓ : 
ΟΥ̓ Πῖ5 τσποῦθον ἐπα οὐδ 5Π4}1 θὲ οίνβη, 

ΟΥ̓ Του Ὀτοιρηῦ ἀονη. 
850 614 ὑπῸ Ῥλννε!]ου5 ἰῃ θάνε ῃ 

ὙῚΠ ΠΡ ἾΠ6 55 οὐΌν ἢ 
ΤΊ6 Θβροιιβα]5 οἵ Ν Υδιιβ᾽ 5 απο οι, 
ὙγΠ θη ἃ θυά ἀπο Ρεϊθιβ ὑπο ν Ὀτουρ]ῦ ΠΟΥ 
ΟΥ̓ πο βοϑα οἵ {ἰ|ὸ Του 5 οὐ ὑπὸ νγαΐουν 

ΟΠ Γ ἴῃ τε πον. 

ΙΟΙ 
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1000 
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ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Ἡ ἘΝ ΑΥ̓ΛΙΔῚ 

σὲ δ᾽ ἐπὶ κάρα στέψουσι καλλικόμαν ἐπῳωὲ 
πλόκαμον Ἀργεῖοι, βαλιὰν 
ὥστε πετραίων ἀπ᾽ ἄντρων ἐλθοῦσαν ὀρεων 
μόσχον ἀκήρατον, βρύτειον 
αἱμάσσοντες λαιμόν" 
οὐ σύριγγι τραφεῖσαν, οὐδ᾽ 
ἐν ῥοιβδήσεσι βουκόλων. 
παρὰ δὲ ματέρι νυμφοκομον 
ἸΙναχίδαις γάμον. 

ποῦ τὸ τᾶς αἰδοῦς 
ἢ τὸ τᾶς ἀρετᾶς ἔχει 
σθένειν τι πρόσωπον ; ; 
ὁπότε τὸ μὲν ἄσεπτον ἔχει 
δύνασιν, ἃ δ᾽ ἀρετὰ κωτόπι- 
σθεν θνατοῖς ἀμελεῖτα 
ἀνομία δὲ νόμων κρατεῖ. 
καὶ μὴ κοινὸς ἀγὼν βροτοῖς, 
μή τις θεῶν φθόνος ἔλθη. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 
ἐξῆλθον οἴκων προσ κοπουμένη πόσιν, 
χρόνιον ἀπόντα κἀκλελοιπότα στέγας. 
ἐν δακρύοισι δ᾽ ἡ τάλαινα παῖς ἐμή, 
πολλὰς ἱεῖσα μεταβολὰς ὀδυρμάτων, 
θάνατον ἀκούσασ᾽, ὃν πατὴρ βουλεύεται. 
μνήμην δ᾽ ἄρ᾽ εἶχον πλησίον βεβηκότος 
᾿Αγαμέμνονος τοῦδ᾽, ὃς ἐπὶ τοῖς αὑτοῦ τέκνοις 
ἀνόσια πράσσων αὐτίχ᾽ εὑρεθήσεται. 

ΑΤΑΜΕΜΝΩΝ 
Λήδας γένεθλον, ἐν καλῷ σ᾽ ἔξω δόμων 
ηὕρηχ᾽ . ἵν εἴπω παρθένου χωρὶς λόγους 
οὺς οὐκ ἀκούειν τὰς γωμουμένας πρέπει. 

ΙΟ2 



ΙΡΗΙΘΕΝΕΙΑ ΑΤ ΑΥἹ18 

Βιυῖ πὰθ 50}}} υυυθάῦμδ {πῖπὸ δᾶ (ροιθ) 1080 
Τὸν ἀθαῦμ, ὑπ γν σοϊάθη ΠΑ ]ν,--- 

Ἂς ποῖον τς ἀπα γεα 
[ον του ὑπ6. Ἀ1]1-οανθ5 164, 

Α νϊἱοῦη Ρι16,---5Π8}} βἰαϊη 
γι Ὀ]οοα ὑῃν ὑπγοαὺ 5πον - αὶν ; 

ΨΠοαρῚ πανοῦ ἔποῖ ννουὺ Ὀγθα 
ὙΠ τα ἢ {πὸ που θ η᾿ 5 δἔγα 

ΤῊ γϑϑα- ὴραβ ὑΠγ}}} {Π 6 αἷν: 
δ αὖ ὑῃγ τοῦ ον β 5146 
νγαρὺ ππβοα, νναϑὲ ἀ δος θα ἃ θυ 146 

ΒῸΣ ἃ Κίπρ᾽β Βεῖν. 
ὙΥΒδαῦ ταϊρηῦ Πα πον 

Μοαεβίγ᾽ 5 τηδθη [6 6 
Οὐ να ο᾽ 5 γον ὃ-- 

ὙΠ θη ΟΠ] ββηθθ5. θΘΔΥΒ ΒΥΡΑΥ, 
ΔΠπα πιουία]β ἔχ ιιϑῦ ἀννὰν 
νας, ἀπ οὐν “ αἰἷνα ρῥδοα 1 

ΠΏ 6 η ἰανν] θη 655 Πα ἢ ἰὰνν ον -ἰγοΐ, 
Αμπᾶ πόομδ ψΜ1} ἴο ᾿ἰβ ὈγΟῦ ΠΟΥ βὰν 

“6 Ὁ π5 θαυναγα ὑΠ|6 1θδ]οιβυ οἵ (ὐοα 
.᾽ 
. 

ΟΣ ΟἸΥΎ. ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΗΑ 
ΕΟ. οὐ πὸ ἐθηῦ ἴο 566 Κ τὴν Ἰογὰ 1 σουηθ, 
ΥΠΠο 15. ἔτοση 5. ραν] !οπ ἀρβθηΐ Ἰοπρ: 
ΛΔηα ἀγονπεα ἴῃ ἔθαῦβ τηΐη 6 ΠΡ] 655 ἀδαρ ον 15, 
Υ 1 να 115 ποὺν σἰηρῖηρ Πρ ἢ, πον τηοαΠΐπρ᾽ [ΟΥν, 
5΄'πηπσα 5Π6 μαΐῃ Πεαγα τνμαὺ ἀθαῦμ Ποὺ [αὐ]δν θ] οὐδ. 
Ι,ο, οἵ πὲ ενθὴ πον ἀνλανν πἰσ 1 Θράῖο, 
ὕου Αρδιηθ ΠΟΙ, ὙγΠ0 5118}} βὑγα! ο νὰν βἰαπα 
Οοηνϊοῦ οὗ 5[η. ἀσαϊηβῦ 15 νουῪ ΟΠ1]η, 

ἔπιον ΛαλΔΜ. ΑΘΑΜΕΜΝΟΝ 

Ο 1, ε4α᾽ 5 ΟΠ] 4, γν 6 }} ταϑῦ υυἱποῖῦῦ ὑπ 6 ὑθηΐ. 
Τ νου] βρθαῖς 1} {Π6 6, δα οὐ" ἀπο ΓΘ. ΘΟΠΊ6, 
ΟΥ᾽ εἰναῖ ψν ἴο ἢ ἢἴς ποῦ θυ] 465 ἴο 06 5]ου α ̓τϑὰν. 
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ΙΦΙΓΕΌΝΙΟΙΑ Ἡ ἘΝ ΑΥ̓ΛΙΔΙ 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 
͵ 3. Δ δ Ἄ -} ΄ 

τί δ᾽ ἔστιν, οὗ σοι καιρὸς ἀντιλάζυται ; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

» - ΄ Ν ΄ 1110 ἔκπεμπε παῖδα δωμάτων πατρὸς μέτα' 
ὡς χέρνιβες πάρεισιν ηὐτρεπισμέναι, 
προχύται τε βάλλειν πῦρ καθάρσιον χεροῖν. 
μύσχοι τε, πρὸ γάμων ἃς θεᾷ πεσεῖν χρεὼν 
᾿Αρτέμιδι, μέλανος αἵματος φυσήματα. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 
-" 5 , Ν ως , Ἂς 3 ἈΝ, τοῖς ὀνόμασιν μὲν εὖ λέγεις, τὰ ὃ ἔργα σου 

οὐκ οἶδ᾽ ὅπως χρή μ᾽ ὀνομάσασαν εὖ λέγειν. 
χώρει δὲ “θύγατερ ἐ ἐκτός, οἶσθα γὰρ πατρὸς 
πάντως ἃ μέλλει, χὐπὸ τοῖς πέπλοις ἄγε 
λαβοῦσ᾽ ᾿Ορέστην σὸν κασίγνητον, τέκνον. 

1190 ἐδοὺ πάρεστιν ἥδε πειθαρχοῦσά σοι. 
Ν » Μ' 3: 15 Ἂν Ν “ ὯΣ -“ Ἷὰ 

τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ἐγὼ πρὸ τῆσδε κἀμαυτῆς φράσω. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
τέκνον, τί κλαίεις, οὐδ᾽ ἔθ᾽ ἡδέως ὁρᾷς, 
εἰς γῆν δ᾽ ἐρείσασ᾽ ὄμμα πρόσθ᾽ ἔχεις πέπλους ; 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 
εὖ" 

τίν᾽ ἂν λάβοιμι τῶν ἐμῶν ἀρχὴν κακῶν ᾿ 
ἅπασι γὰρ πρώτοισι ρήσασθαι πάρα 
[κἀν ὑστάτοισι κἀν μέσοισι πανταχοῦ]. 

ΑΓΑΜΈΜΝΩΝ 
Ἄ 3. 8ἢ “ 7 ᾽ Δ {4 

τί δ᾽ ἔστιν ; ὥς μοι πάντες εἰς ἕν ἥκετε, 
σύγχυσιν ἔχοντες καὶ ταραγμὸν ὀμμάτων. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 
εἴφ᾽ ἂν ἐρωτήσω σε γενναίως, πόσι. 

ΑΓΑΜΈΜΝΩΝ 
1130 οὐδὲν κελευσμοῦ δεῖ μ': ἐρωτᾶσθαι θέλω. 
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ΙΡΗΙΘΕΝΕΙΑ ΑἹ ΑΥἹΙ5 

ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΙΑ 

Απᾶ ν|αῦ ἰς {πὶ5 ὑπαῦ Πἴς {Π|6 {ἰπ|6 50 νν6}} Ὁ 

ΛΟΆΜΕΜΝΟΝ 
ΘΠ ἔουῦ ὑπ6 τεπῦ ὑΠπῸ πλαϊα ἴο Ἰοΐη ΠῚ 5116 Σ 1110 
Ἐὸν ποτα ἔπ Ἰαδίγα] υναῦθυβ βία πα ρυδραγθα, 
Απᾶ πιθὰ] [Ὸν πὰ πα 5 ἴο οαβῦ οἷ Οἰθαβηρ' ἤδη, 
ΔΑπα ν]οῦϊμ5 ἐπαῦ οσὸ Ὁ] α]ς σπιϑῦ 6 5] ]ὴ 
Τὸ Αὐδοιηῖβ υνἱτἢ βρὶυτηρς οὐ ἀν Ὀ]οοά. 

᾿ΟΙΥΤΕΜΝΕΒΤΕΑ 

Εαὶν δου ὑπὸ ὑπῖπο 5 ὑποιι Ππατη δὲ : θὰὉ το ὑπ ν ἀθο ας 
ΙΚπον ποῦ πον ἴο σῖνο []γ.-5ου Πα] Πρ ΠΣ Π165. 
Π)απρηζον, οοπλα ΤΌγ ΕΠ : τὸ πὸ αὐίθυμηοϑυ ἔποιι Ἰσπονν δῦ 
ΤῊ οἰνθβ ἀθϑῖρη. 16 0} 6 Οτεβίθα ἴἅ Κα, 
Απα Ρὑυΐηρ ἔπ ν Ὀγοῦμ ον ΤΟ] δα ἴῃ {Π ν τῸ}068, 

ΜΠ πίο)" ΤΡΗΙΘΈΝΕΙΔ. 

Το, 5186 15. ἤϑυθ, ορεάϊθηῦ πηΐο ἐΠ|6 6. 1190 
πὸ τοϑῦ, ἴον Π6 1, [ῸΣ Π16, τη 561} νν}}} 5Ρρθακ. 

ΛΟΆΜΕΜΝΟΝ 

ΟΠΠΠ4, νν που ίουθ 66 ρΡ, πα ὈΠΈΠΟΙν ἸΟΟΪς ΠΟ ΠΟ 6, 
Βιυιῦ αν τ νναγ θῈ πα ὑπ ν νϑϑῦθγθ- το 66 ογεβὴ 

ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΗΑ 
ΑΙ πο! 
Ηονν 5118}} Γ σπᾶκα θοο πη ησ οἵ Τὴν ἡνῸ65 ὃ 
ΒῸν νν6}} τὰν 1 ἀοοουηῦ θα ὁπ ὑπὸ ἢγθῦ, 
ΜΙιάαιηοβῦ, οὐ ἰαβῦ, ᾿π Υ ΒΟΥ 5 ἴλη 76 4 πνῈ}0. 

ΑΘΆΜΕΜΝΟΝ 
Ηον πον ἢ Ηον ἢπα [ δδοὴ «πα ἃ}] οομπερὶ τα 
ΤῸ 50» τη6 ἸοοΪτ5 οὗ ὑγοι 0] 6 ἃπμα ἃτηδΖο ὃ 

ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΗΛ 
ΑΠβνΕΥ ΤΥ απδϑίϊοη, πα θα πα, {16 ἃ τηδη. 

ΑΘΑΜΕΜΝΟΝ 
Νο πεϑᾶ ἴο ὈΪα τπὰᾶ ; 1 ψοι]α ἔλϊη )Ὲ δϑὶςεά, 1130 

ΤΟΣ 



ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ἘΝ ΑΥ̓ΛΙΔΙῚΙ 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 
τὴ “ ΝΥ Ἀ Ἃ 3 ᾿ , "-»" 

τὴν παῖδα τὴν σὴν τήν τ᾿ ἐμὴν μέλλεις κτανεῖν ; 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ : 
ἔα: 
τλήμονά γ᾽ ἔλεξας, ὑπονοεῖς θ᾽ ἃ μή σε χρή. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 
ἔχ᾽ ἥσυχος, 

Ν 

κἀκεῖνό μοι τὸ πρῶτον ἀπόκριναι πάλιν. 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

᾿ ΨΥ .ΔΛ 3.5 [4] ᾽ 219 }] ἐδ ΜΆΡΥ ΄ 

σὺ δ᾽ ἢν γ᾽ ἐρωτᾷς εἰκότ᾽, εἰκότ᾽ ἂν κλύοις. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 
οὐκ ἀλλ᾽ ἐρωτῶ, καὶ σὺ μὴ λέγ᾽ ἄλλα μοι. 

ΔΡΑΜΈΜΝΩΝ 
ΕῚ , . ᾿ ΄ ὔὕ ΟΣ 
ὦ πότνια μοῖρα καὶ τύχη δαίμων τ᾽ ἐμός. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗ͂ΣΤΡΑ 
κἀμός γε καὶ τῆσδ᾽ εἷς τριῶν δυσδαιμόνων. 

ἈΤΑΜΕΜΝΩΝ 
ἌΣ ΟΝ Β 1 

τίν ἠδίκησα ; 
ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 

τοῦτ᾽ ἐμοῦ πεύθει πάρα; 
ὁ νοῦς ὅδ᾽ αὐτὸς νοῦν ἔχων οὐ τυγχάνει. 

ΑΓΑΜΈΜΝΩΝ 
᾽ “, , Ὶ ΄ 

110 ἀπωλόμεσθα. προδέδοται τὰ κρυπτά μου. 
ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 

΄ ε 5 Ν ,ὔ ) ἃ Ἁ ΄ μω 

πάντ᾽ οἶδα καὶ πεπύσμεθ᾽ ἃ σὺ μέλλεις με δρᾶν" 
αὐτὸ δὲ τὸ σιγᾶν ὁμολογοῦντός ἐστί σου 

Ν ἊΝ ΄ 7 Ἁ Ἧ ,ὔ 

καὶ τὸ στενάζειν πολλά. μὴ κάμῃς λέγων. 

1 Ἠρυμδπη 8ἃΠπΠα ῬΆΪΟΥ ; Ραῦ γϑαϊηρ πο} ἀἰϊδριίδα, 
Πρ] γούδϊ πη τί μ᾽ ἠδίκησας οὗ ΜΒ, “ὙΠ ΡΟἴοΓ 6 80 ΨΓΌΠ 
το" Ναιῖοκ τϑὰαϑ8 τίς σ᾽ ἠδίκησε; “Νονν νη παῦ γοηροα 
{π66}᾽ 

τοῦ 



ΙΡΗΙΘΕΝΕΙΑ ΑΤ ΑΥἹ15 

ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΗΛ 

ΤῊΝ ΟΠ] πα γηϊη6.--Ἰη θα δὲ ὑΠοῖι ἕο γι 4δν ΠΘΥ ἢ 

ΛΟΆΜΕΜΝΟΝ 
Ηαε:-’- 
Α μιάθοιιβ ααδϑύϊοῃ !--ἔοα] βαβρίοίοη {1115 

ΟἿΥΤΕΜΝΕΒΤΗΑ 
Ρεδοα! 
᾿λθ δι 16 ΔΈΞΟΥ ἤγϑὺ ἂς Τοπο ἶηρ {Πϊς, 

ΛΟΆΜΕΜΝΟΝ 

Τὸ αιισϑυύϊοη ἔαϊν ξαῖν ΔΠσνν ΟΥ 5 Π210 ποῖ ΠΘδν. 

ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΗΑ 
ΝουρΡῊ 6156 1 ἀβῖς, ἔΠποῖι ἀηθνν Εν τη6 που] 6156, 

ΛΟΛΜΈΜΝΟΝ 
Ο πρηῦν Ἰλοοτα, Ο [αἴθ, Ὁ Τουίιπο τηΐιο ! 

ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΥΠΑ 
Απᾶ τηΐπθ, πα μου  Οπὸ ἰατο ἴον νυτοιο μα {Πγ6ο. 

ΛΟΆΜΈΜΝΟΝ 
ὙΠ οῖὴ πᾶνε  πτοησεα 

ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΗΛ 

{ οῖ-- «πὰ οὗ τη6---5Κ {Π|5 Ὁ 
9 ννἱῦ οὐ ἘΠῖπ6 15 αὐῦου νη] ϑϑῆθος ! 

ΔΘΆΜΕΜΝΟΝ (ασα 6) 
}πάοπα ἅτ 1! ΜῈ ββθογοῦ 15 Ρεϊαγοᾶ 

ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΥΠΑ 
1 Κπονν 4]}1-- νϑὰ, ὑπ ν Ρυτροβθα οὐπηθ Ππανὸ ᾿Ἰθαυ πη. 
ΤΠν νοῦν ΕΥΞΟΤΑ, ἃ Π6] ὑπ ν σ,ΌΔΠ ΟἹ 5ΤΌΔη 

Αὐὸ Π γ Ομ βϑίοῃ. Γάβουν ποῦ ψἡἢ 5Ρ06661}). 

1ο7 
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ΙΦΙΓΌΝΒΙΛ Ἡ ἘΝ ΑΥ̓ΛΙΔΙῚΙ 

ἈΓΑΜΈΜΝΩΝ 
ἰδοὺ σιωπῶ: τὸ γὰρ ἀναίσχυντον τί δεῖ 
ψευδῆ λέγοντα προσλαβεῖν τῇ συμφορᾷ ; 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 
ἄκουε δή νυν, ἀνακαλύψω γὰρ λόγους, 
κοὐκέτι παρῳδοῖς χρησόμεσθ᾽ αἰνίγμασιν. 
πρῶτον μέν, ἵνα σοι πρῶτα τοῦτ᾽ ὀνειδίσω, 
ἔγημας ἄκουσάν με κἄλαβες βίᾳ, 

1180 τὸν πρόσθεν ἄνδρα Τάνταλον κατακτανών, 
βρέφος τε τοὐμὸν ζῶν προσούδισας πέδῳ, 
μαστῶν βιαίως τῶν ἐμῶν ἀποσπάσας. 
καὶ τὼ Διός τε παῖδ᾽ ἐμώ τε συγγόνω 
ἵπποισι μαρμαίροντ᾽ ἐπεστρατευσάτην' 
πατὴρ δὲ πρέσβυς Τυνδάρεώς σ᾽ ἐρρύσατο 
ἱκέτην γενόμενον, τἀμὰ δ᾽ ἔσχες αὖ λέχη. 
οὗ σοι καταχλαχθεῖσα περὶ σὲ καὶ δόμους 
συμμαρτυρήσεις ὡς ἄμεμπτος ἣν γυνή, 
εἴς τ᾽ ᾿Αφροδίτην σωφρονοῦσα καὶ τὸ σὸν 

1100 μέλαθρον αὔξουσ᾽, ὥστε σ᾽ εἰσιόντα τε 
χαίρειν θύραζέ τ᾽ ἐξιόντ᾽ εὐδαιμονεῖν. 
σπάνιον δὲ θήρευμ’ ἀνδρὶ τοιαύτην λαβεῖν 
δάμαρτα" φλαύραν δ᾽ οὐ σπάνις γυναῖκ᾽ ἔχειν. 
τίκτω δ᾽ ἐπὶ τρισὶ παρθένοισι παῖδά σοι 
τόνδ᾽, ὧν μιᾶς σὺ τλημόνως μ᾽ ἀποστερεῖς. 
κἄν τίς σ᾽ ἔρηται τίνος ἕκατί νιν κτενεῖς, 
λέξον, τί φήσεις ; Ὁ ἢ ̓μὲ χρὴ λέγειν τὰ σά; 
᾿ἱΒλένην Μενέλεως ἵ ἵνα λάβῃ. καλόν γέ τοι 
κακῆς γυναικὸς μισθὸν ἀποτῖσαι τέκνα. 

1170 τάἄχθιστα τοῖςι φιλτάτοις ὠνούμεθα. 
ἄγ᾽, ἣν στρωτεύσῃ καταλιπών μ᾽ ἐν δώμασιν, 

1 Ἰυηρ]απα ; Νιδιιοῖς ἁπα Ῥαϊον γούαϊη σῷ προσούρισας πάλῳ 
οἱ Μ᾽ 5. 

τοῦ 



ΓΙΡΗΙΘΟΈΝΕΙΑ ΑΤ ΑΟΠ5 

ΛΟΆΜΕΜΝΟΝ 
1,0, 1 ἀπ 5] θς, ΥὙΥ̓ΠΘυΘΙον 6 τατον 1165, 
Απᾶ δαάα πηΐο ταἰβίογταμ 6. 5.6] ΘΘΘ 655 ὃ 

ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΗΑ 
αἴνα θαυ πον : ἴον ἔ νν1}} ἀπο] τὴν Ρ]6 885, 
Νοῦ 56. Πα} Πατὴρ τ 4165. δὴν τηΟ16. 
ΕἸνβι,--οῦπαῦ ννἹτΠ {18 1 σπᾶν το ριόδ ἢ [ῃδς6 ἢυοῖ--- 
Βν ἔογοο, ποὺ οἵ τὴν ψ}}], αἰαϑὺ ὑπο ννθα πὸ : 
ΤΊιου 5] 6υνοϑῦ Τ απ α]ι5 τὴν δουποεϊμιο Ἰου : 1150 
Τ)1α5ὺ ἀἀ5}} τὴν ᾿ἰνίησ θὰ 6 ἃραϊηβῦ Π6 ὙΣΗΣΙ 
Βνοὴ ΤἸΌ ΤΩΥ͂ διελεῖ νυ ἢ ΘΙ ῃ δα ὕθανῖηρ" ΠῚ]. 
ΤΠοη ἀϊἸά {πὸ ὅοπ5 οἵ Ζεϑυϑ, τὴν Ὀγοῦἤ τ τι ἘΝ απ, 

ΕἸΆΒΠΪηο ὁ. ΜψΗϊΐα βὕθθαβ οοσπθ ἴο νὰν ψἹὉἢ Ἐπεα: 
Βευῦ πυῖπο οἱ ἔα πον Υπάάγοιιβ θοσοθα ὑπ γ ἰδ, 
ὙΥΠηο οϑηλ᾽ δῦ Πἷβ Βα ρ ΡΠ] αηΐ, πα ποι Κορ᾿οβῦ τη6. 

50 τϑοοποῖ δα ἴο {π66 ἀπα ἴο {πῖπο Ποῖιδο, 
Α ὈΪ]αυμθ 1685 να ννὰβ 1.---θῈ υυῖτηθ55 ὕποα, - 
ΟΠ αβῖα ἴῃ ἀθβῖσθβ, που δαβϑίηρ ἴῃ πη ς ΠᾺ}}5 
ΤῊν δαθδίδιηοο 5111], 50 ὑπαῦ ὑπὸ δηζουίηρ5- 1100 
Ὑ ογο ον, πα ἘΠ1πὸ ουσοίπρδ ΠΡΌ ἾΠ 658. 
ἈδγΘ 5ΡΟΙ] 15. ὑΠ|5 ΤῸΣ τηδη ἴο ννἱπι 50 ἢ ΒΡΟΙΙΒ6 : 
ΟΥ σουύπρ νου ] 655 νυν 5 ὑΠπούο 15. ΠῸ ἰδοῖ.. 
ΤΠΐ5 50}, ΠῚ ἀαπρηῦουβ ἴῃγθο, ἴο {πο 1 Ράᾶτα ; 
Απα οὔ οπα ψὴ]ῖ ἐποὺ ΤῸ τη6 ΤᾺ ΠΏ] ΒΒ ]γ : 
Νονν, 1 οπ6 Δ58Κ ὑπεὸ ψ Πογοΐοσα ὑποῖι νυ] 51 ν Που, 
ΞΡΘαΚ, ψηᾶῦ Ὁ βὰν ἢ ΟΥ̓ τιιϑὲ 1 βρεὰῖκ [ον 

1π669.--- 
ΤΠαῦ Η δ] 6’ 5 Ἰονα πιὰν νη Ποῦ! ΟΟἸΟοτνίοιβ. ὑΠ]15, 
ΤῸ μὰν ἃ υνδηΐοη 5 Ρυΐοα ἴῃ ΟΠ] τ θηἦβ Πν 65 ! 
50. 5Π8}} γγὸ θὰν {πίηρϑ Ἰοα θα τ} ἐΠίπσδ πιοϑῦ 

Ἰονεά. 1170 
(οπιο, 1 ὑπου σὸ ἴο νναι, ἀπ Ιθᾶνε τὴ6 Πεῖα 
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ΙΦΙΓΕΝΤΙΑ Η ἘΝ ΑΥ̓ΛΙΔΙ 

κἀκεῖ γενήσῃ διὰ μακρᾶς ἀπουσίας, 
τίν᾽ ἐν δόμοις με καρδίαν ἕξειν δοκεῖς, 
ὅταν θρόνους τῆσδ᾽ εἰσίδω πάντας κενούς, 
κενοὺς δὲ παρθενῶνας, ἐπὶ δὲ δακρύοις 
μόνη καθῶμαι, τήνδε θρηνῳδοῦσ᾽ ἀεί ; 
ἀπώλεσέν σ᾽, ὦ τέκνον, ὁ φυτεύσας πατήρ, 
αὐτὸς κτανών, οὐκ ἄλλος οὐδ᾽ ἄλλῃ χερί, 

τοιόνδε μισθὸν καταλιπὼν πρὸς τοὺς δόμους. 
1180 ἐπεὶ βραχείας προφάσεως ἔδει μόνον, 

Ὁ ἐφ᾽ ; σ᾽ ἐγὼ καὶ παῖδες αἱ λελειμμέναι 
δεξόμεθα δέξιν ἥ ἥν σε δέξασθαι χρεών. 
μὴ δῆτα πρὸς θεῶν μήτ᾽ ἀναγκάσῃς ἐμὲ 
κακὴν γενέσθαι περὶ σέ, μήτ᾽ αὐτὸς γένη. 
εἶεν" 
θύσεις δὲ τὴν παῖδ᾽. εἶτα τίνας εὐχὰς ἐρεῖς ; 
τί σοι κατεύξει τἀγαθόν, σφάζων τέκνον Ρ 
νόστον πονηρόν, οἴκοθέν γ᾽ αἰσχρῶς ἰών ; 
ἀλλ᾽ ἐμὲ δίκαιον ἀγαθὸν εὔχεσθαί τι σοί; ὁ 
Ἶ τἄρ' ἀσυνέτους τοὺς θεοὺς ἡγοίμεθ᾽ ἄν, 

1190 εἰ τοῖσιν αὐθένταισιν εὖ φρονήσομεν,. 

ἥκων δ᾽ ἐς Ἄργος προσπεσεῖ τέκνοισι σοῖς ;᾿ 
ἀλλ᾽ οὐ θέμις σοι. τίς δὲ καὶ προσβλέψεται 
παίδων σ᾽, ἐὰν σφῶν προέμενος κτάνῃς τινά; 
ταῦτ᾽ ἦλθες ἤδη διὰ λόγων, ἢ σκῆπτρά σοι 
μόνον διαφέρειν καὶ στρατηλατεῖν» σε δεῖ; 

ΣΤ χρῆν δίκαιον λόγον ἐν ᾿Αργείοις λέγειν: 
βούλεσθ᾽, ᾿Αχαιοί, πλεῖν Φρυγῶν ἐπὶ χθόνα; : 
κλῆρον τίθεσθε παῖδ᾽ ὅτου θανεῖν χρεών. 
ἐν ἴσῳ γὰρ ἦν τόδ᾽, ἀλλὰ μὴ σ᾽ ἐξαίρετον. 

1900 σφάγιον παρασχεῖν Δαναΐδαισι παῖδα σήν, 

ἢ Μενέλεων πρὸ μητρὸς Ἑρμιόνην κτανεῖν, 
οὗπερ τὸ πρᾶγμ᾽ ἣν νῦν δ᾽ ἐγὼ μὲν ἡ τὸ σὸν 
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ΙΡΗΙΘΈΝΕΙΑ ΑἹ ΑΟἹ.15 

ΑὉ Ποῖηθ, πα ὑπγοιρὶι Ἰομρ᾽ θδοιισο ἴαννν ὑπ θτο, 
νι πνπαῦ θανὲ, ὉΠ ]ς᾿ δῦ ὑποῖι, 514}} 1 Κορ {π|πὸ 

[4}15, 
ὙΠ π ναοδηΐ οὗ Ποὺ 1 ΘΠ ΟἹ] Θοῇ σαν, 
ψασαπῦ ΘΔ ππλ! ἀθη- ον  6υ, Πα δἰ τὴ ἄοννη 
Τηῃ Ἰομθ] 655 οἵ ὕθαῦβ, ἃΠα του ΠΕῚ νου ὃ 
“0 οΠΠ14, 6 πο ὴ θοραῦ ὑπ6ὸ τυ ουθα ὑΠος 
ΗΠ 561, ποιοὶ οὔπου, ὈγῪ ποηθ οὔπον Ππαηᾷ, 
Τανϊηρ πηΐο {Πῖ8 ΠοῖθῈ 580 ἢ} νοηροαποο- ἀο "ἢ 
ϑϑοῖηρ ποτα ποοάθιῃ θυὺ [αἰπὺ ργοϊοχῦ ποὺν 
Ὑν ποσύθοπ θοὺ 1 ἀπα ἴῃ ν 5664 Ἰο  ἴο {π6ὸ 
5141] σγοοῦ ἔπ66 ψ ἢ σιο ἢ. σγϑοίηρ 5 6 Π 18! 
Ναν, Ὀν {πῸ (ὐοάβ, οσοῃδίναϊη ποῦ τη ἴο ὑπ} 
Τναϊζτθϑα ἴὸ Π6 6; ΠΟΥ 506 ἢ 6 ὕποιι ἴο Π16. 

ὁ πον--- 
ΤῊν ἀδαρ] ἴον 5]αῖπ, τυ παῦ ργάνοι ν}}ῦ ποῖ ραν ἔπ θη, 
Τπρίοτο νυν παὺ Ὀ] οββϑίησ-τ "ΟΥῸΥ οὗ ἔῃ γ ΟΠ] ἢ 
Αἢ 11] Ποιμθ- ουηϊη", 5ποθ ἴῃ 5Π8 Π16 ποι σοσβῦ! 
γον ῦ 78 ὑπαῦ  ργᾶν ἅπν σοοῦ ἴον ἰπ δε" 
Ο 51 ε]ν πλιϑῦ να ἄδεια {πε (οαδ ΡῈ [Ὁ0]5, 
ΠῚ να νυν Ίϑἢ ὉΠ] οβδίπρθ ΠΡΟΠ ΤΠ] ΘΥΘΙΒ ! 
ὙΠῸ ἔποῖ ταεῦαση ἰο ΑὙὐροβ, ο1850 ὕΠγ Ὀᾶθ65 ἢ 
ΟΝ ἱπηρίουβ ὑπουριθ ! ΥΥμΠα ΟΠ] 514}} ππθεὺ τπν 

Ἰοοῖ, 
Τ ὑπο Πᾶνα οἴνθη πρ ὁπ 6 οἵ ὑπθηὶ ἴο ἀδαϊῃ ἢ 
Ηκαϑὲ ἴδ᾽ θη δοοοιπηΐ οἵ {Π15})} Οὐ 15 Ὁ ὑπϊη8 
Οηϊν ἴο δι ἃ βοερίτο, θα ἃ Πποβῦ ἢ 
ΤΠῖ5 τἱρηΐθοιιβ ριον 5ῃου]οβῦ ἔμοι Ππᾶνο γηδ46--: 
“ὙὙΠ]| γε, Αομαθδηβ, 581] ἴο Ρῃσνυ σ α-Ἰ Πα ἢ 
Ἐδη ὑΠθη οαϑὺ Ἰοΐβ Ποβα ἀδυρηῦοι ποοβ νητϑῦ αἴο.᾿ 
ΤῊϊ5 πα θεθη ἔαϊτ- ποῦ ὑπαῦ ποὺ ομοοβε ὑπῖπα ον ἢ 
ΤΠηδ Τλαπδδηβ᾽ νἱοῦϊπι, τα που ἔμδπ ἐῃαῦ Πα 
Ώοβα 4ΌΆΓΓΕ] ὑΠ|15 15, ΜΘ πο Ϊαιιβ, βὰν 
ΗἩευτΐομο ἴον Π6Ὶ τόπου. Νὸον ταποῦ ], 

ΒΡ 
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ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Ἡ ἘΝ ΑΥ̓ΛΙΔΙ 

ΠΣ Ἢ λέκτρον παιδὸς ἐστερήσομαι, 
ἡ δ᾽ ἐξαμαρτοῦσ᾽, ὑπόροφον νεάνιδα 
Σπάρτῃ κομίξουσ᾽, εὐτυχὴς γενήσεται. 
τούτων ἄμειψιαί μ᾽ εἴ τι μὴ καλῶς λέγω" 
εἰ δ᾽ εὖ λέλεκται, μετανόει δὴ μὴ κτανεῖν 

τὴν σήν τε κἀμὴν παῖδα, καὶ σώφρων ἔσει. 

ΧΟΡΟΣ 

πιθοῦ, τὸ γάρ τοι τέκνα συνσῴζειν καλόν, 
᾿Αγάμεμνον: οὐδεὶς τοῖσδ᾽ ἂν ἀντείποι βροτῶν. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

εἰ μὲν τὸν ᾿Ορφέως εἶχον, ὦ πάτερ, λόγον, 
πείθειν ἐπᾷάδουσ᾽, ὥσθ᾽ ὁμαρτεῖν μοι πέτρας, 
κηλεῖν τε τοῖς λόγοισιν οὺς ἐβουλόμην, 
ἐνταῦθ᾽ ἂν ἦλθον. νῦν δὲ τἀπ᾽ ἐμοῦ σοφά, 
δάκρυα παρέξω: ταῦτα γὰρ δυναίμεθ᾽ ἄν. 
ἱκετηρίαν δὲ γόνασιν ἐξάπτω σέθεν 
τὸ σῶμα τοὐμόν, ὅπερ ἔτικτεν ἥδε σοι, 
μή μ᾽ ἀπολέσῃς ἄωρον' ἡδὺ γὰρ τὸ φῶς 
λεύσσειν" τὰ δ᾽ ὑπὸ γῆς μή μ᾽ ἰδεῖν ἀναγκάσῃς. 
πρώτη σ᾽ ἐκάλεσα πατέρα καὶ σὺ παῖδ᾽ ἐμέ: 
πρώτη δὲ γόνασι σοῖσι σῶμα δοῦσ᾽ ἐμὸν 
φίλας χάριτας ἔδωκα κἀντεδεξάμην. 
λόγος δ᾽ ὁ μὲν σὸς ἣν ὅδ᾽. ἂρά σ᾽, ὦ τέκνον, 
εὐδαίμον᾽ ἀνδρὸς ἐν δόμοισιν ὄψρομαι, 
ζῶσάν τε καὶ θάλλουσαν ἀξίως ἐμοῦ ; 
οὑμὸς δ᾽ ὅδ᾽ ἣν αὖ περὶ σὸν ἐξαρτωμένης 
γένειον, οὗ νῦν ἀντιλάξυμαι χερί: 
τί δ᾽ ἄρ᾽ ἐγὼ σέ, πρέσβυν ἄρ᾽ εἰσδέξομαι 
ἐμῶν φίχλαισιν ὑποδοχαῖς δόμων, πάτερ, 

1 

1 Ὑ61], ἩἨ δ], πα Ἐππηρ]α πη, ἴον ὑπὸ οουρῦ νῶι μὴ δή γε 
κτάνῃς οἱ ΜΗ, ῬαΐΪθυ τϑααβ τἄμά, μηκέτι κτάνῃ". 
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ΙΡΗΙΘΕΝΕΙ͂Α ΑΤ ΑΥἹ,15 

Τῆς Ἰογὰ] υυἱέο, 6 οἵ τὴν ομ]α ΡονεΓ, 
Δ ΉΠ|6 516, ὑπὸ παυ]οῦ, θυΐηρδ Ποὺ ἀδαρ]ζον ΠΟμῚ6 
Ἴο ἄν 6 }} ἰπ ϑὅιρβατία πα ρυοβρουῖν ! 
Ἡτοίη {1 ρΡ᾽ θα 11], Ποῖ ἈΠΒΎΨΘΥ ΤῈ6 : 
Βυΐὺ 1 τὴν πνου5 υἱηρ' ὑσιιθ, τεροηῦ, 5᾽αν ποῦ 
ΤῊ ν ΟΠ} ἀπ τπΐπο, Πα 50 5Π84}0 ὑπο 6 υνῖβϑ. 

σΠΟῊ 5 

Ηδφοά Ποὺ ; ἴοσ ροοᾷ ἰδ ἰ5 ὅποι 7οἷπ ἴο βᾶνα 
ΤῊ ΟΠ], ΑΙ ΠΟΙ : ΠΟΙ6 5118}} σαίηβαν {Π|15. 

ΙΡΗΙΘΕΝΕΙΑ 

Ηδα 1 {πὸ ἴοπριο οὗ Οὐρῆθαβ, Ὁ τὴν να, 
ΤῸ οἤαστὴ νυ ἹὉἢ Βοηρ {Π6 ΤΌΟΚ5 ἴο ΦΌΠ]ονν τη, 
Απᾶ υυἱΐοῖ υττἢ Θ]οαθ πο α νυν Πουηβοθ οὺ Τ ποι], 
1 Παᾶ οββανϑα τ. Νον---τηΐηθ ΟὨΪΥ οὐπηΐην--- 
Το ὙΠ} 1 Ὀυϊησ, ἔῸΥ [Π15 15 4}} 1 οδῃ. 
Απα βυρρ]ϊαμῦ νν}}} 1 ὑννίπο ἀρουῦῦ ὑῃν πο 65 
Μνυ Ρ"νοᾶν, νι βίοι ὑΠ15 ποῖον θᾶτα ἴο ἐπ 66. 
ΑἸ, 5'αν τὴθ ποῦ πηὐπηοὶν ἢ ϑυνεοῦ 15 Πρ: 
(οηβίγαϊπ πὴθ ποῦ ἴο 566 ὑπὸ ποῖπου σοοιη ! 
ἼΓνναβ 1 ἢυοὺ σα] θα {π66 ἔαῦπου, ποῖ τὴθ ἢ ]]4, 
ΟὝἼΤνα5 1 ἢυθῦ Ππτοπ θα τὴν θοᾶν οὐ ἐπ ν Κη 665, 
Απα σάνο ἴπ66 βυνεοὺ ογ 5865 Πα γϑοοῖνϑῇ. 
Δπα {Ππ|5 ἔπ ν νου νὰ : “ ΔΠ, τὴν [0116 τηαϊά, 
ΒΙ]6βὺ 5141] 566 {πεε ἴῃ ἃ Πα. ̓ 5. [8}}5 
Τνίηρσ' πα Ὀ] Ομ σ᾽ ννου ὉΠ ν οὗ τπὸ ἢ 
Απα, ἃ5 1 ὑν]ηδα τὴν ἤΠροΥΒ ἴπ ἴῃ Πδατ, 
ὑνμουοῖο 1 πον οἸΪπρ", ὑΠπι5 1 ἀηβυνευθα {πε : 
“ Απᾶ ψμᾶὺ οὗ ἱπεε ἢ 5114] 1 στεεῦ [ΠΥ Ρ,,ΕΥ 

ΠΑ ῖγ8, 
ἙαΐΠ εν, τ ἢ Ἰονίηρ γε] οοπηα ἴπ πηΐηα [181}5, 

ΥΟΙ, 1. " 

1910 
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ΙΦΙΤΈΝΕΙΑ Η ἘΝ ΑΥ̓ΛΙΔῚ 

πόνων τιθηνοὺς ἀποδιδοῦσά σοι τροφάς ; ; 
τούτων ἐγὼ μὲν τῶν λόγων μνήμην ἔχω, 
σὺ δ᾽ ἐπιλέλησαι, καί μὶ ἀποκτεῖναι θέλεις 
μὴ πρός σε ἸΪέλοπος καὶ πρὸς ᾿Ατρέως πατρὸς 
καὶ τῆσδε μητρός, ἣ πρὶν ὠδίνουσ᾽ ἐμὲ 
νῦν δευτέραν ὠδῖνα τήνδε λαμβάνει. 
τί μοι μέτεστι τῶν ᾿Αλεξάνδρου γάμων 
“Ἑλένης τε; ; πόθεν ἦλθ᾽ ἐπ᾽ ὀλέθρῳ τὠμῷ, πώτερ; 
βλέψον πρὸς ἡμᾶς, ὄμμα δὸς φίλημά τε, 
ἵν᾿ ἀλλὰ τοῦτο κατθανοῦσ᾽ ἔχω σέθεν 

μνημεῖον, εἰ μὴ τοῖς ἐμοῖς πεισθῇς λόγοις. 
ἀδελφέ, μικρὸς μὲν σύ : ἐπίκουρος φίλοις, 
ὅμως δὲ συνδάκρυσον, ἱ ἱκέτευσον πατρὸς 
τὴν σὴν ἀδελφὴν. μὴ θανεῖν" αἴσθημά τοι 
κἀν νηπίοις γε τῶν κακῶν ἐγγίγνεται. 
ἰδοὺ σιωπῶν λίσσεταί σ᾽ ὅδ᾽, ὦ πάτερ. 
ἀλλ᾽ αἴδεσαί με καὶ κατοίκτειρον βίον. 
ναί, πρὸς γενείου σ᾽ ἀντόμεσθα δύο φίλω" 
ὁ μὲν νεοσσός ἐστιν, ἡ δ' ηὐξημένη. 
ἕν συντεμοῦσα πάντα νικήσω λόγον" 
τὸ φῶς τόδ᾽ ἀνθρώποισιν ἥδιστον βλέπειν, 
τὰ νέρθε δ᾽ οὐδέν: μαίνεται δ᾽ ὃς εὔχεται 
θανεῖν. κακῶς ζῆν κρεῖσσον ἢ καλῶς θανεῖν. 

ΧΟΡΟΣ 

ὧ τλῆμον “Πλένη, διὰ σὲ καὶ τοὺς σοὺς γώμους 
ἀγὼν ᾿Ατρείδαις καὶ τέκνοις ἥκει μέγας. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

ἐγὼ τά τ᾽ οἰκτρὰ συνετός εἰμι καὶ τὰ μή, 
φιλῶν ἐμαυτοῦ τέκνα: μαινοίμην γὰρ ἄν. 
δεινῶς δ᾽ ἔχει μοι ταῦτα τολμῆσαι, γύναι, 
δεινῶς δὲ καὶ μή: τοῦτο γὰρ πρᾶξαί με δεῖ. 
ὁρᾶθ᾽ ὅσον στράτευμα ναύφρακτον τόδε, 
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ΙΡΗΙΘΈΝΕΙΑ ΑἹ ΑΥἹ,5 

Περανίπρ 4}} ὑῃν ἔοϑιθυϊηρ [01] ἴον στὴ ὅὴ 
Ι Κορ τϑιθιθνάποο οἵ ὑπαῦ σοηνουβα γοῦ" 
ΤΠοι Ππαϑὺ ἐουρούζθη, ἔποιι ννου]ϑῦ τα 6} γ6. 
ΔΙ πὸ !--ὸν Ρεῖορβ, Ὀγν τῃν αϊμου Αἴγοιβ, 
Απα θγ ὑπὶ5 πιοῦμ ον, νυ ποβο ἢνϑῦ ἔσαν! -ραπρ5 
Νοὸνν ἴῃ {πὶ Βθοοπμα Δηρ 5} αὐὸ τοηθνϑα ! 
ὙγΠπαῦ ρᾶνῦ πᾶν 1 ἴῃ Ῥαυῖθ᾽ τὰρα οἵ Ηδφ]θὴ ὃ 
γ ην, ἔλεον, 5] 6 ΤῸ τὴν ταΐϊῃ Πᾶν ΘΟΠῚ6 ἢ 

Τοοὶς ἢ 1η6---σἶνο τη6 ὁΠ6 οἷδποο-- ἢ, ὁ [κῖ58, 
ὙΠπαῦ 1 τηὰν Κααρ ἴῃ ἀθαῦ! ἔχοι ὑΠ66 ᾿ὺ {Π15 
Μοῦ, 1 ποῖ Ποοα τὴν ρΡ]ααίηρ ποῦ. 
Βοῖοι, 5Π18}} Π6 10 οαπϑὺ ὑποι 6 ἴο ὑπ ν ΓΘ ηα5 ; 
Υεῖ ψδὰρ ν]ἢ πιο, γεὺ παρ ΡΗφαῖς ἴῃ γ 5116 
ΤῸ 5᾽αν ἴῃ ν 5ἰϑίθυ ποὺ !-- -βοῆτα βθηβα οἵ 11] 
Ἐν ἴῃ ἡνου 1655 ᾿π αἴθ 15. ΤΠ ΟΤΉ,, 
1,0. Ὅν ἰδ βίϊεαποθ ἢὸ ᾿πηρουοβ ὑΠ66, [ὑπ οτ--- 
Η να πηϑῖον, Πᾶν σΟΙ ΠΡ 5510). ΟἹ ΤΥ ΟΠ ! 
Ὗεα, ὈΥ ἴῃγ μεᾶϊὰ ψὰ ῥγᾺῪ ἴπεθ, ἰονεαὰ οὔμεβ 

ἔνα], 

Α ποβϑυ!ηρ οπ6, Πα ὁπ 6 ἃ ἀδπρἢ οι στόν. 
ΤΙ ο6 ΟΥἿῪ 5.πηϊη 41], [ γεδέ θγθνὰ]] ! 
δυνθοῦ, ραββδίηρ βυνθοῦ, 15 ΠΡῊῦ [ΟΣ τη ἴθ 566, 
Ἰ)θαῖ 15 θα ποὺπίηρποθβ ! Ὁ ΠΟ ῥγὰγ5 ἴο 416 
ἴ5. τη. ΠῚ 116 ο᾽Θυραϑβθῦῃ ρ]ουίοιιβ {θά }}, 

ΟΗΟΘΗΓΙΙΒ 

Ο ἴδοι ψυοῖοῃ Ηο]επ ἢ ΓΗτοιρ π6ὸ ἀπά {πῃ γ βίη 
(ὐπε5 ἃσοῃν ὁ {πε Αἰτοῖ 5 ἀπα ὑπαὶ 566, 

ΛΘΆΜΕΜΝΟΝ 

ΤΊπονν ν᾽ Ππαῦ ΒΚ ἢ ρΡἱτγν, νυ μαὺ ἀοὐ ποῦ, 
ὙΠῸ ἴονε πλΐπα οὐ θᾶ θ65: 1 ννοῖο τηδάτιηδη οἶβ6. 
ΑΓ] 10 15, τὴν να, ἴο ἄάτο {Π15 ἀ6εα, 
Υεῦ ἀνία] ἴο [Οὐ θεαν. [Ιηνδέ (ὁ {Π|5 ! 
Μαικ γα γοπ σοι] 655 ποδῦ νἹ ἢ σΆ]]Ὲ 5 Γαποοῶ, 
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“βλληνας ὄντας λέκτρα συλᾶσθαι Βίᾳ. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ἘΝ ΑΥ̓ΛΙΔΙ 

χαλκέων θ᾽ ὅπλων. ἄνακτες Ἑλλήνων ὃ ὅσοι, 
οἷς νόστος οὐκ ἔστ᾽ ̓ Ιλίου πύργους ἔπι, 
εἰ μή σε θύσω, μάντις ὡς Κάλχας λέγει, 

7 Ἷ ἕ 

οὐδ᾽ ἔστι Τροίας ἐξελεῖν κλεινὸν βάθρον. 
ῇ 3.2 , {λ Ἁ . 

μέμηνε, ὃ ἀφροδίτη τις λλήνων στρατῷ 
πλεῖν ὡς τάχιστα βαρβάρων ἐ ἐπὶ χθόνα, 
παῦσαί τε λέκτρων ἁρπαγὰς Ἑλληνικῶν" 
οἱ τὰς ἐν "Αργει παρθένους κτενοῦσί μου 
. “ , ΄ “ 

ὑμᾶς τε κἀμέ, θέσφατ᾽ εἰ λύσω θεᾶς. 
» [4 7. , 

οὐ Μενέλεώς με καταδεδούλωται, τέκνον, 
3. ...9 Ν Ἂ ν , » , 

οὐδ᾽ ἐπὶ τὸ κείνου βουλόμενον ἐλήλυθα, 
ἀλλ᾽ λλάς, ἡ δεῖ, κἂν θέλω κἂν μὴ θέλω, 

ων 7 , φὰ 

θῦσαί σε" τούτου δ᾽ ἥσσονες καθέσταμεν. 
ἐλευθέραν γὰρ δεῖ νιν ὅσον ἐν σοί, τέκνον, 

, 6 

κἀμοὶ γενέσθαι, μηδὲ βαρβάρων ὕπο 

ἐ 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

᾿ , Ω ͵ 

ὦ τέκνον, ὦ ξέναι, 
οἱ ᾽χὼ θανάτου τοῦ σοῦ μελέα. 

Ἂ Ἁ { 7 

φεύγει σε πατὴρ Διδῃ παραδούς. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

οἱ ᾽γώ, μᾶτερ' ταὐτὸν γὰρ δὴ 
μέλος εἰς ἄμφω πέπτωκε τύχης, 
κοὐκέτι μοι φῶς 
οὐδ᾽ ἀελίου τόδε φέγγος. 
ἰὼ ἰώ. 
νιφόβολον Φρυγῶν νάπος Ἴδας τ’ 
ὄρεα, “Πρίαμος. ὅθι ποτὲ βρέφος ἁπαλὸν ἔβαλε 
ματρὸς ἀποπρὸ νοσφίσας, 

1τό 



ΙΡΗΙΘΕΝΈΙΑ ΑΤ ΑΕΒ 

Απά 4}} π| θγάζθη- Πγ μ βϑθα ΗΠ ΕἸ] 6 πα Κίηρς, 
ὙΠῸ οαηποῦ νογᾶσα πηἴο ΠΠΠπΠῚΠ5 ᾿ουν ΕΥ8, 
ὙΠῸ οαηποῦ τὰ τον 5. οἰϊλ 46] το ποννηδα, 

Βυῖ ὃν ὑπν Ὀ]οοά, ἃ5 (Ἅ]ο Πα. βαῖθἢ, {Π6 56 Υ, 
Α ἤξεν ραββίου τϑεποῖῃ Η 6]]88᾽ Πιοϑὲ 
Τὸ 541] ἴῃ 4}} αϑῖθ ἴο ὑπ δ]  ηϑ᾽ Ἰἰδηᾷ, 
Απα ρΡιΐ ἃῃ δπα ἴο τὰ ρε85 οἵ Ἠ δ] ] 8 πὸ υνῖν 68. 
Μν ἀδαρτουβ νν}}} {πὸ ν δἰαν ἢ ΑΥρο5-- νοι 
ἈΑπᾶ χθ, ἰἸΕ] πη} ὑπ (οά ἀ659᾽ ᾿οϑῦ. 
Νοὺ Μηδία παῖ Ἔπϑανϑα τηθ, οΠ1]4, 
ΝΟΥ γεὺ ἴο βεῦνε 15 Ρ]δάβαγσα ἤανα  δουηθ. 
"ΓΙς Η ε]]ὰς ἴον ν πομη----1}} 1, ν1}} 1 ποί.--- 
Ἰ γημβὺ αν ἔπ66 : ὑῃ]5 οαπποῦ να ψ  Π5ἰαηα, 
Εγδα σττιϑὺ 5Π6 θ6, 50 [Ὧν ἂ5 ἴῃ ἐπ 66 1165, 
Απα τπη6, οἰ] ; ΠΟΥ ὈΚ Δ] 16 η8᾽ νἱο] πο 8 
Μιυῦ 5Ξοη5 οἵ Ηε]]ὰ5 οἵ {Ππ| ὶν υνῖνεθ θὲ βρο δα, 

ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΗΑ 
Ο οΠ1]ἃ ! Ὁ βισδηροι “Δ η156]5, 566" 
νΥοα ἴον τῃν ἄδαΐῃ ! ΑἸὰ5 ον τε ! 
ΤῊ [αὐ ον ἤδεβ, ἰο Ηδά65 γἱϑ] ἀϊηο {πες ! 

ΤΡΗΙΘΕΝΕΙΑ 
ΑἸὰ5 ἔου τηθ, τηοΐῃου ! 

ΟἿ6 βοηρ᾽ [ῸΣ τι5. ἔνναΐπ 
Ἑαΐο Πηᾶς τι9- ποπδ Οὐδ 

Βαΐ {Π15 ϑαα οἰγαίη: 

1260 

1270 

[1 αἱ. 

1980 

ὕροῃ τη 5}}} ἔπ ᾿ἰσῃῦ ἀηα ἐπε θϑαμὴβ οὔ {Π6 βίη 5ῃ1πε 
ΠΕνΕΙ ἈΡΆ]Π, 

Ο ΡΙΠυυρίδη οἹαάθ 
Ονευρ]οουηδα Ὀγ {ΠπῸ οτδϑὺ 

ΟΥ [ἅὰ, ψ Ποϑῖα 1αἰα 
[ἡ ἃ 5ῃηον-ἤδαρεῖι πδϑῦ 

γγ)ὰ5 {πῸ βιιοκ|ηρ Ὀν Ρυίατη οαϑὲ Του ἘΠ, τυ] 0ἢ Πα 
ἴογα ἴσου ὑπ6 μοῦ μϑυ 5 Ὀγδαϑῦ, 
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ΙΦΙΓΕΈΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥ̓ΛΙΔῚΙ 

ϑ. εὐ, , , ἐπὶ μόρῳ θανατόεντι 
ἸΠάριν, ὃς ̓ Ιδαῖος 

1290 ᾽Ιδαῖος ἐλέγετ᾽ ἐλέγετ᾽ ἐν Φρυγῶν πόλει. 

μή ποτ᾽ ὥφελεν τὸν ἀμφὶ 
βουσὶ βουκόλον τραφέντα 

Ἵ [Αλέξανδρον] 
οἰκίσαι ἀμφὶ τὸ λευκὸν ὕδωρ, ὅθι 
κρῆναι Νυμφᾶν κεῖνται 
λειμών τ᾽ ἄνθεσι θάλλων 
χλωροῖς, οὗ ῥοδόεντα 
ἄνθε᾽ ὑακίνθινά τε θεαῖσι δρέπειν" 

1800 ἔνθα ποτὲ Παλλὰς ἔμολε 

καὶ δολιόφρων Κύπρις 

Ἥρα θ᾽ ᾿ΙὩρμᾶς θ᾽, 

ὁ Διὸς ἄγγελος, 
- Ν 9: ὡς “ - 

ἃ μὲν ἐπὶ πόθῳ τρυφῶσα 
Κύπρις, ἁ δὲ δουρὶ Ἰ]αλλάς, 

Ἥρα τε Διὸς ἄνακτος 
ΕῚ “- Ὗ 

εὐναῖσι βασιλίσιν, 

κρίσιν ἐπὶ στυγνὰν ἔριν τε 
καλλονᾶς, ἐμοὶ δὲ θάνατον, 
" Ν 7, ., 3 , 

1310 ὄνομω μὰν φέροντα Δαναΐδαισιν, ὦ κόραι. 

προθύματ᾽ ἔλαβεν "Άρτεμις πρὸς "ἴλιον. 
ὁ δὲ τεκών με τὰν τάλαιναν, 
ὦ μᾶτερ, ὦ μᾶτερ, 

οἴχεται προδοὺς ἔρημον, 
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ΙΡΗΙΘΈΝΕΙΑ ΑἹ ΑΥΠ15 

δα, ᾿ς πὰ ἴο ᾿Ϊς 
ΤῊ] πὲ ἀδαὺπῃ-ἀοομ) 5] 10] οἸ απ 

Ῥαγῖβ,  Π συ 
ΤΠτουρ οι ΤΟΥ ννὰβ Πἰβ ΠᾺΠῚ6 1990 

Ρατγὶς οἵ 4, ποτὲ ἐοϑιευεα ἃ πουάτηδῃ χτηϊά πο Π6 
ὈΘΟΔΠ6. 

γουα οα «ὐϊα οι ταὶ 5 

ΟΥ [Ὀδπ- 5] νυ Θῃ δ 
ΟΥ̓ 6 πγρ] 5 οὐ {πὸ πηοιιηΐαϊηϑ 

ΗἸ5 ποῖηα πὰ ποῖ "εἝθῃ, 
ΝΟΥ ὙΠ 6Υ6 0565 ἀης Ὀ] 6 ΡῈ }}]ς ἔονυ σα δθοςθες "] οομηεα 

Δ} τναϊθιτηθααᾶβ οΎΘΘῊ ! 

δτηα ἐπε Θαθοι οἵ ΒΕρ Πρ; 1300 
ὙΠ Ἰονε- θη αγα 

Ῥαβθιοη- ΚἸ Πα] ηρ, Δ Π6] 50] 1η 0; 
Α5 ἴου νϊἱοΐουν πὶρἢ ; 

(δμλε ῬΆ]]ὰ5 ἴῃ ρυϊθ οἵ Πδὺ ργόνγοβθ, ἀηἢ Η εν {Π6 
Φιδθοπ οἵ πε 5Κὺ: 

Απα Ηδιγηθ5 ννὰβ ὑπο 6, 
ΤΠηῈ Ηδφτα]α οὗ Ηδάνρῃ. 

Ξο {πὸ δυ1{6 οἵ Μοβὶ Βα αϊν, 
Του δα οοπ αβῦ, τὰς β υν θη, 

ὙΠ ουθοῦ ἴο πὸ ἀθδῖῃ, υὲ ἴο Πα ηδδη5 ρΊοῦν, Ὁ 48}156]5, 
ννὰ5 σίνϑῃ. 1310 

Με πὸ Ηυμΐ 685 τθοείν οι ἢ 
Εὸν ΠΕῚ ἤυβυιι 5. οἵ ῥτον, 

Απα γΐπηθ οὐνῃ 516 ἰθανϑῖῃ 
Ηἰ5 σμ1]α--αοὐλ "εῖταν 

β Α ἀαπρηῦον τηοϑὺ υυσεϊομθα, Ὁ ποῦ ῃου, τὴν μη οὐ] 6}, ἀπ 
ἤδεῖΝ ΑΥΑΥ. 
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1320 

ΙΦΙΤΈΝΕΙΑ Η ἘΝ ΑΥ̓ΛΙΔΙ 

ὦ δυστάλαιν᾽ ἐγώ, πικρὰν 
πικρὰν ἰδοῦσα δυσελέναν, 
φονεύομωαι διόλλυμαι 
σφαγαῖσιν ἀνοσίοισιν ἀνοσίου πατρός. 

μή μοι ναῶν χαλκεμβολάδων 

πρύμνας ἅδ᾽ Αὐλὶς δέξασθαι 
τούσδ᾽ εἰς ὅρμους εἰς Τροίαν 
ὥφελεν ἐλάταν πομπαίαν, 
μηδ᾽ ἀνταίαν Εὐρίπῳ 
πνεῦσαι πομπὰν Ζεύς, μειλίσσων 
αὔραν ἄχλοις ἄλλαν θνατῶν 
λαίφεσι χαίρειν, 

τοῖσι δὲ λύπαν, τοῖσι δ᾽ ἀνάγκαν, 
τοῖς δ᾽ ἐξορμᾶν, τοῖς δὲ στέλλειν, 
τοῖσι δὲ μέλλειν. 

ἡ πολύμοχθον ὁ ἄρ᾽ ἣν γένος, ἣ πολύμοχθον 
ἁμερίων, τὸ χρεὼν δέ τι δύσποτμον 
ἀνδράσιν ἀνευρεῖν. 
ἰὼ ἰώ, 
μεγάλα πάθεα, μεγάλα δ᾽ ἄχεα 

Δαναΐδαις τιθεῖσα 'Τυνδαρὶς κόρα. 

ΧΟΡΟΣ 

ἐγὼ μὲν οἰκτείρω σε συμφορᾶς κακῆς 
τυχοῦσαν, οἵας μήποτ᾽ ὥφελες τυχεῖν. 

ἸΦΙΓΈΝΕΙΑ 
μ - “ » “ Μ ι} [ον “ 

ὦ τεκοῦσα μῆτερ, ἀνδρῶν ὄχλον εἰσορῶ πέλας. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 
’ - “ Ὁ 7] κ Ἁ ΜΝ ΤᾺΝ 

τόν γε τῆς θεᾶς παῖδα, τέκνον, ᾧ σὺ δεῦρ 
ἐλήλυθας. 
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ΙΡΗΙΘΕΝΕΙΑ ΑΤ ΑΥἹἿᾺᾷᾺ5 

Δ οθ᾽ 5 6 ἴο πᾶν 56 δὴ ἢ ει--- 

Η θη, νοθΘ ΠΔΠῚΘ 
Ις ἃ Ὀἱς{δ πη 855 ΚΟΘΠΘΥ 

ΤΠ δα νου 5 τὰν ἔΠΔ6 ! 

5116 ἴβ τηδᾶδ ἴο πδ 5]δπρ του ἀπ ἀοομν, ἃ Πα ἃ [Ἀἰ]16 γ᾽ 5 
αἀδοά οὐ 5! πη6. 

ΟΝ πᾶ Αὐ]ῖϊβ τεοοϊνεα ποῦ 
ΒγοηΖαῈ ρον 5 ἸΙοηρ δι θαγδα ! 

Ο Παᾶ του θη γδρυϊθνθα ποῦ 
ὙΥΉ]6 Ἐπ ῖν μ᾽ πθ-νν ρος ἀο]αγϑᾶ ! 

Ο πὰ Ζεὰβ πονοὺ Ὀγθας θα οἡ Εἰασῖραβ ὑπὸ θυ δαὶ ὑπαὶ 
Οὐ" νογαρίηρ' οἴαγθα "- 

Ηδε ψ}ὸ [επηροὺβ ἢΐς ρα] 65 
[{πηἴο τηδη δ5 ἢ ψ}}}}; 

ΟΠ] 6 5Π4ΚῈ οὐὖ ο]Δ6 541}5, 
ΘΟΠΊ6 1 ΒΟΥΤῸΥν 5ἰὑ 581} 

Βαϊο- ει τουου θα : {Π|6568 Βρθοα ἔγοχα {πὸ πάνδϑη, ἔΠ6 νυ μἰτα 
νἱηρ5 οἵ ὑποθα πονϑν Π]]. 

Ο {τὰν 1] - νου 5666 

ΟΥ̓ τΠ6 βοὴ ο ἃ ἦδγ! 
Ηον Βαΐε παῖῃ ἀδοιοθα 

1 βαβῦθυ αἰννὰν ! 
ὙΥαῦ Ραγάδη οἵ ἀπρι 5 4164 ΤΠ ἄἁγδιβ᾽ ΟΠ} οἡ ἐΠ6 

Δ ηδαη5 ἰὰν ! 
σΗΟΗῦΒ 

Τ ριτν {πὸ ἴον {Π|5 πα ΡΥ Ἰοῦ 
Βοππα οἵ ὑπδὲ : νου] ποῖ πε᾽ ει Πα ϑὲ σουηθ ἔῃ ΤΟ 

ΙΡΗΙΘΈΝΕΙΑ 
ΜΟΙ ον τηΐηθ, [566 ἃ ὑΠηΌηρ' οἵ ππθὴ ἐπα ΠΣ Π6ν Παϑῖθπ 

οῃ! 
ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΕΛ 

ΟἸ14, ᾿εἶἰ5. πα ἴον ψῃομ ὕποι οαμηθϑὺ ΙΓ Π6Ὶ, ἄνα η 
ΤῊ εὐ8᾽ 50η. 
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ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ἘΝ ΑΥ̓ΛΙΔῚ 

ἸΦΙΓΈΝΕΙΑ 
1340 διωχαλῶᾶτέ μοι μέλαθρα, δμῶες, ὡς κρύψω δέμας. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 
,ὔ 7 δ᾽ ’, 

τί. δέ, τέκνον, φεύγεις ; 

ἸΦΙΓΈΝΕΙΑ 
᾿Αχιλλέα τόνδ᾽ ἰδεῖν αἰσχύνομαι. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 
ὡς τί δή; 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 
ἊΝ "4 - ΄ 5 αὶ , 

τὸ δυστυχές μοι τῶν γάμων αἰδῶ φέρει. 
ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 

οὐκ ἐν ἁβρότητι κεῖσαι πρὸς τὰ νῦν πεπτωκύτα" 
ἀλλὰ μίμν᾽: οὐ σεμνότητος ἔργον, ἢν δυνώμεθα--- 

ΑΧΙΛΛΕΥΣ 
ὦ γύναι τάλαινα, Λήδας θύγατερ, 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 
οὐ ψευδῆ θροεῖς. 

ΑΧΙΛΛΕΥ͂Σ 
ἐβως ἄρ Τὴ ϑ' ἐκ - 

δείν᾽ ἐν ᾿Αργείοις βοῶται, 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 
’ ’ ᾿ 

τίνα βοήν ; σήμαινέ μοι. 
ΑΧΙΛΛΕΥ͂Σ 

: λ “ , 

ἀμφὶ σῆς παιδός, 
ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 

. 5 ᾿ 
πονηρὸν εἶπας οἰωνὸν Χόγων,. 

ΑΧΙΛΛΕΥΣ 
« Ν 7 ὡς χρεὼν σφάξαι νιν. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 
Σ Ν ἴω δ᾽ 5 , 1 , κοὐδεὶς τοῖσδ᾽ ἐναντίον ' λέγει ; 

1 ῬΆΪΘΥ : ἴον ἐναντία οἱ Μ55. Επρ]απμα γα ὥμοι: κοὔτις 
ἀντιάζεται; 
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ΙΡΗΙΘΕΝΕΙΑ ΑΤΥ ΑΥἹΗΒ 

ΤΡΗΙΘΈΝΕΙΑ 
ΗἩδδπάαιηαϊ 5, ορα ἴο πη ὑπ6 ἄοουβ, ὑΠπΠαῦ 1 ψΠΠΐη τᾶν 

46 τὴν ἴδος ! 
ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΗΑ 

ὙΥπογθίογε ἤδθ, τὰν ΟΠ] ὃ 
ΤΡΗΙΘΕΝΕΙΑ 

Βὸν 5ῃδιηθ α οαηποῦ δ οῖ ΔΟΒΙ 6 θ᾽ ρᾶΖΘα, 

ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΗΑ 
ὙΥπονοίουο 50 Ὁ 

ΤΡΗΙΘΈΝΕΙΑ 
ὙΠ 5Παπλ6 {Ππ| τηΐβουν οἵ τὴν θυ 164ἃ] οὐ 5 6 Ὁ ἢ} πη6, 

ΟἸΥΤΕΜΝΈΕΒΤΗΑ 
Νοῦ ἴῃ ΡΠ ρ ἢ ῦ ἔου ἀαἰητν 5Πγ]Π]κῖηρ᾽ νῦν ὑπο ἢ θὴ Εἰ5 

{ἀππ5 ἢ {Π66. [Ὀὰ} τπὰγ--- 
Ταννν {πὴ : πῸ {ἰπ16 15. {Π|15. [01 τηαϊάθῃ ρυΐάθ, [ἢ πνα 

Κι ον ΔΟΉΤ.Ε5 ΠΣ 

Ηρ] 655 νομλαπ, ΟΠ] οἵ [,66ὰ "- 
ΟΥ̓ ΤΕΜΝΕΒΤΉΑ 
“σαν “Κ ΠᾺΡ] 655. Ππαιηθα {115 ἄδν ! 

ἈΘΗΠΠΠΕΒ 
ἘδανῚΠν ὑπῈ Αὐρῖνεϑβ οἰδγηοιι-- 

ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΉΑ 
ὙΥ Παῦ ὑπεῖν' οἰαπηοιι ἢ----[6}} {π6 τΠπίπρ, 

ἈΘΉΗΠΠΕΒ 
Τουοπίηρ ἐΠ18 ἐπ ν ἀδαρ ἴον. 

ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΗΑ 
ΑἸ, τ᾿ ν νου 5. 10} Ἔν 1] ρυδβαρθ υἱηρ! 

ΑΘΉΗΠΠΠΕΒ 
““ Β] αἴ 516 τηιδὺ 6 ! ἐς ΟΥ̓ ὑπαγ.: 

ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΗΑ 
[9 {ποτ ποπ πο 6 ψονγς νὰ ἢ πεῖν οοη 6 6 ὃ 

[23 

1340 



1360 

ΙΦΙΓΕΈΝΕΙΑ Ἡ ἘΝ ΑΥ̓ΛΙΔΙ 

ΑΧΙΛΛΕΥ͂Σ 
εἰς θόρυβον ἔγωγε καὐτὸς ἤλυθον, 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 
᾽ , 

τίν᾽, ὦ ξένε; 
ΑΧΙΛΛΕΥ͂Σ 

σῶμα λευσθῆναι πέτροισι. 
ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 

μῶν κόρην σῴζων ἐμήν ; 
ΑΧΙΛΛΕΥΣ 

αὐτὸ τοῦτο. 
ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 

ἐκ ϑ' τς ΜΝ, ΄, “ Ἁ - 

τίς δ᾽ ἂν ἔτλη σώματος τοῦ σοῦ θιγεῖν ; 

ΑΧΙΛΛΕΥ͂Σ 
πάντες λληνες. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 
Ἂ Ν Ν Μ΄ “ στρατὸς δὲ Μυρμιδὼν οὔ σοι παρῆν; 
ΑΧΙΛΛΕΥΣ 

“ - » , 

πρῶτος ἣν ἐκεῖνος ἐχθρός, 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 
3. ΙΝ ᾿ 4 

δι ἄρ᾽ ὀλώλαμεν, τέκνον. 
ΑΧΙΛΛΕΥ͂Σ 

“ Ν ,ὔ 5 , [4 ᾽ 

οἱ μὲ τὸν γάμων ὠπεκάλουν ἢσσον.. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 
’ ,ὔ “ 

ὑπεκρίνω δὲ τί; 
ΑΧΙΛΛΕΥ͂Σ 

Χ ϑνὰ ἐδ, , ἌΣ ΟΝΝ Ἀ -" 

τὴν ἐμὴν μέλλουσαν εὐνὴν μὴ κτανεῖν, 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 
’ 

δίκαια γάρ. 
ΑΧΙΛΛΕΥ͂Σ 

ἣν ἐφήμισεν πατήρ μοι. 
ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

) ᾿ς 3 ΄ 

κἀργόθεν γ᾽ ἐπέμψατο. 
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ΙΡΗΙΘΕΝΈΕΈΙΑ ΑΤ ΑΥ115 

ΛΟΉΗΠΠΜῈ5 
Υ 68, πυυ 56} ἴπ ἔππλ} 5 06 }1] ν᾽ 5,--- 

ΟΡΥΤΕΜΝΕΒΤΗΑ 
ὙΥ παῖ Ρε 11}, βύσσου ἐπ] ε πα ὃ 

ΛἈΘΗΠΠΕΒ 
Ἔνεη ἴο μὲ εἴοπεα ν τ οἴοηθβ. 

ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΙΑ 
δῖπος που παάοὶ αϊπ τὴν ἀδαρηϊον βραγθα ἢ 1300 

ΑΘΉΠΠῈΒ 
Ἐνεη 50. 

ΟΡ ΤΕΜΝΕΒΤΗΑ 
Βυὶ Ιὰν ἃ μΒαπαᾶ οἡ ἐδεο" ᾿Απᾶ ψνῆο 5ι60}} ἀεθ 

Πδα ἀαγεά ἢ 
ΑΘΉΠ.ΕΒ 

ΑἸ]! τὴς ΗΕΠ]6η 65. 
ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΗΑ 

Βυῦ ἢ ὑΠπ6 6 ννὰ5 ποῦ ὑπ ν ρΘΟΡ δ᾽ 5. θα }]6- Ποῦ ὃ 
ἈΘΗΠΕΒ 

ΕἸἰτϑῦ ννετα ἔπεβε ἴο ἔπτη ἀσαϊηδὺ Π16,--- 

ΟΨΥΤΕΜΝΕΒΤΗΑ 
ΟἿ τὴν “αιυρηϊον, να ἅτα Ἰοὺ 
ΛἈΟΉΗΠ ΕΒ 

Ταυηϊεα τη6 45 {ἢ γ8}} ἴο πη γα σο. 
ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΗΑ 

Απα νυῇῆαῦ ἀπϑννεὺ ἀϊά σὲ ἔπου ἔγδτηθ ὃ 

ἈΘΉΗΠΕ5 
“ 5]αν τὴν ἀεβιϊποα γα 6, 1 5αϊά, “γε 51}.4}} ποί,᾽.-- 

ΟἸΨΥΤΕΜΝΕΒΤΗΑ 
Υεα, ἃ τσ ζθοιιβ οἰαίτη, 

ἈΘΗΠ. ΕΒ 
“ὙΠομ ΠΟΙ ἰαυ Ποὺ Ῥγουηϊβεα "Ὁ 

ΟΥΤΕΜΝΕΒΤΗΑ 
γε, ἴο Αὐροβ βεῃΐ νυ ῦΠ4] ἴο Ὀτίηρ. 
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ΑΧΙΛΛΕΥ͂Σ 
3 ΕἸ ,ὔ ἴω 

ἀλλ᾽ ἐνικώμην κεκραγμοῦ. 
ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 

Ά, ᾿ Ν Α , τὸ πολὺ γὰρ δεινὸν κακόν. 
ΑΧΙΛΛΕΥΣ 

ἀλλ᾽ ὅμως ἀρήξομέν σοι. 
ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 

καὶ μαχεῖ πολλοῖσιν εἷς ; 
ΑΧΙΛΛΕΥ͂Σ 

:} [.] , , Ἅ) : 

εἰσορᾷς τεύχη φέροντας τούσδ᾽; 
ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 

ὄναιο τῶν φρενῶν. 
ΑΧΙΛΛΕΥΣ 

3 ΩΝ , 

ἀλλ᾽ ὀνησόμεσθα. 
ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 
“ 5 » , 

παῖς ἄρ᾽ οὐκέτι σφαγήσεται ; 
ΑΧΙΛΛΕΥ͂Σ 

ΕἾ “ “ 

οὔκ, ἐμοῦ γε ζῶντος. 
ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 
. 3 “ , 

ἥξει δ᾽ ὅστις ἅψεται κόρης ; 
ΑΧΙΛΛΕΥΣ 

Ἃ 

μυρίοι γ᾽. ἄξει δ᾽ ᾿Οδυσσεύς. 
ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 

Ὄπ ς Ὁ , 
ὧρ᾽ ὁ Σισύφου γονος ; 

ΑΧΙΛΛΕΥΣ 
ἈΝ 

αὐτὸς οὗτος. 
ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 

ἴδια πράσσων, ἢ στρατοῦ ταχθεὶς ὕπο; 

ΑΧΙΛΛΕΥΣ 
ε Ν « ,ὔ 

αἱρεθεὶς ἑκών. 
ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 

7 δ - 

πονηράν γ᾽ αἵρεσιν, μιαιφονεῖν. 
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ΙΡΗΙΘΕΝΕΙΑ ΑἸ ΑΌΠ15 

ἈΘΗΠΠΠΕΒ 
χοῦ ννὰβ 1 οι οϊαιποινοα. 

ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΥΠΑ 
ΔῊ, π|6 τά ΌὈ]6 15. ἃ Ῥαπο αι! {πίῃς ! 

ἈΘΗΙ,)ΕΒ 
Υεῦ ψ1Π}1 ἀείοια {πεε. 

ΟΥ̓ ΤΕΜΝΕΒΤΠΑ 
ΒΙΠΡῚν ἤρηῦ ἀσαϊηδῦ ἃ να] ἰτπ66 ἢ 

ἈΘΉΠΠΕ5 

προοῦ ποῖ ὑπ 656 ν ΠῸ 6 7 ΠλΪπΠῸ ΔΙ] ΟΙ ἢ 

ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΗΑΛ 
ΒΙοβθίηρθ οα ἴπγν ἀδιιηὐ] 655 τηοοᾶ ᾿ 

ἈΘΉΠΠ1ΕΒ 

δα, [ 51.4}} "θὲ "]6ϑι. 

ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΊΠΑ 
56 584}} ποῦ πονν ")0Ὺὲ οὐ {πε αἰΐδιν Ἰαϊᾷ ἢ 1360 

ΔΟΉΠΠΕΒ 
Νοὺῦ νγῃ]]6 1 δὶ Ἰἰνίηρ ! 

ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΗΑ 
Ηονν, νν1}} ἃπν σόα ἴο βεῖζε ὑπ τηδὶα ἢ 

ΛΑΟΉΠ1ΕΒ 
ΤΠοιδαη5---ηα Οαάνββοιβ Ἰοδαϊησ, 

ΟΙΥΤΕΜΝΕΒΤΗΛΔ 
Ηο, {πε 5664 οἵ Βίβυρῇῃαβ ἢ 

ἈΟΘΉΠΕ8 
Ἐνϑη Π6. 

ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΗΑ 
ΕΙΠΕ θη, οὐ 414 411 ὑπῸ Ποβὺ ἀρροϊηὐ 1Ὁ {Ππ5 ἢ 

ΔΟΗΠΠΠΕΒ 
ΟΠοβεη, δπα οοηβοηςίηρ. 

ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΠΑ 
Ἐδν1] σποῖςοθ, ἴον πα ἄδθυοι5 νόθος ! 
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ΙΦΙΓΕΝΕΈΙΑ Ἡ ΕΝ ΑΥ̓ΛΙΔΙ 

ΑΧΙΛΛΕΥΣ 
3 3. ὦϑ Ν ΄ὕ 

ἀλλ΄ ἐγὼ σχήσω νιν. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 
ἄξει δ᾽ οὐχ ἑκοῦσαν ἁρπάσας ; 

ΔΙΧΙΛΛΕΥΣ 
Ν “-“ ἢ ,ὔ 

δηλαδὴ ξανθῆς ἐθείρας. 
ΚΛΥΓΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 

5 νὴ ἣ , ᾽ν “- , 

ἐμὲ δὲ τί χρὴ δρᾶν τότε: 
ΑΧΙΛΛΕΥΣ 

ἀντέχου θυγατρύς. 
ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 

᾿ “ΟΣ Ρ, , 

ὡς τοῦδ᾽ εἵνεκ᾽ οὐ σφαγήσεται. 
ΑΧΙΛΛΕΥ͂Σ 

κ᾿ ᾽ ΡΥ, Ἔ 
ἀλλὰ μὴν εἰς τοῦτό γ᾽ ἥξει. 

ἸΦΙΓΈΝΕΙΑ 
μῆτερ, εἰσακούσατε 

τῶν ἐμῶν ἐπῶν" μάτην γάρ σ᾽ εἰσορῶ θυμουμένην. 
σῷ πόσει" τὰ δ᾽ ἀδύναθ᾽ ἡμῖν καρτερεῖν οὐ 

ῥάδιον. 
κ ᾿ 5 ἢ ὙΡ , 

τὸν μὲν οὖν ἕένον δίκαιον αἰνέσαι προθυμίας" 
ἀλλὰ καὶ σὲ τοῦθ᾽ ὁρᾶν χρή, μὴ διαβληθῇ 

στρατῷ, 

καὶ πλέον πράξωμεν οὐδέν, ὅδε δὲ συμφορᾶς 
τύχη. 

Ἵν ᾽ 2 “ , 3 " “ 5 , οἷα δ᾽ εἰσῆλθέν μ᾽, ἄκουσον, μῆτερ, ἐννοουμένην" 
κατθανεῖν μέν μοι δέδοκται" τοῦτο δ᾽ αὐτὸ 

βούλομαι 
» “ “- “-“ ͵ ε 5 ἊΝ Ἄ ͵ὕ 

εὐκλεῶς πρᾶξαι παρεῖσά γ᾽ ἐκποδὼν τὸ δυσγενές 
δεῦρο δὴ σκέψαι μεθ᾽ ἡμῶν, μῆτερ, ὡς καλῶς 

λέγω. 

εἰς ἔμ᾽ “ὰλλὰς ἡ μεγίστη πᾶσα νῦν ἀποβλέπει, 
κὰν ἐμοὶ πορθμός τε ναῶν καὶ Φρυγῶν κατασκαφαί, 
12ὃ 

ἑ 
β 
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ΛΟΗΠΠῈΒ 
Νὰν, θὰῦ 1 ψ1}} βἴαν ἢϊπ,. 

ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΗΛ 
Ὑνου]α Πα Πὰ]6 Ποὺ πποοηβοηξίηρ δ Πος ἢ 

ΑΘΗΠΜΕΒ 
Υ̓δ8ὰ, ἃηα Ὅν ἢν φρο] θη {16 5565. 

ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΗΛ 
ὙΥμαῦ ταδῦ ὑπο μὲ ἄοπε οὗ τη ὃ 

ΑΘΉΠΠ.Ε5 
ΟἸἴπρ αὐἴοὸ ὑπ ν ΘΠ1]4. 

ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΗΑΛ 
Γ ἘΠῚ τᾶν 5ᾶνα ΠΟΥ, 5] απ 5116 588}} ποῖ μ6. 

᾿ ΑΘΉΠΕΒ 
Αν, πᾷ βαλοὶν παὐἴο {115 10 νν}}] οομηθ. 

ΙΡΗΙΘΈΝΕΙΑ 
Μοίπου, -ἴο την νον 

Ηδάυκοϑὴ γὸ " ἀραϊηδὺ ὉΠῖπ6 ΠυΒΡα Πα 1 ΡῈ] 0] 4 ἐπ6α 
Προ - ἐγ α [Ὀγᾶνα. 

(απ ιβ6] εϑϑὶν : ἔννοια ΠΥ [ῸΣ τι5. ἱπον]α }}]6. ἀθομ ἴο 1370 
Μδεεὺ 10 ἰς να ὑπαηῖς ὅπ 6 βὑυδηροῦ- ΠΘΥῸ [ῸΥ Πα ψν1}} ἴο 

5ᾶν6. [ὃθευνᾶτα ; 
Υεῖ, ἐπα 6 θὲ ποὺ ἡβρυοδομϑα οἵ Η ε]]α5᾽ οβῦ υπυβῦννε 
50. 5Πο 14 τὰΐῃ βεῖσα Ππη, ἀ ΠΩ Οὐ βοῖνο 5 ἴΠ ΠῸ ψγῖδα 

Ρεῖζον ἴατο. [{πουρὲς Πούθοη. 
Ηδὰν {πὸ {ππρ ὑπαὶ Πα5 6 τροὸ τη6, τποῦ Ποὺ, ἐ5. 1 
Τ,0, γθϑοϊνεα ἴ ἀγ ἴο αἴ6 ; ἀπά ἔαϊῃ ἀπὶ 1 ὑπαῦ {Π|15 θὲ 

; ἄοπα [ἀν γ. 
ΟἸονίοιβν. -ὑπαῦ 1 {πγυθὺ ἰρποῦ]α. ογάνεη ἐποιρηῖς 
Ῥυϊη6ς6, πηοῖπ ον, [Π15 ΘΟ 51 6. νυ ἹὉ ἢ τηε : τη κ πον ψν 61] 

Ἐβαγέν -, 
ὕπῖο της 41} τηϊο]έν Η 61145 Ἰοοῖκς : 1 ομΪν οδη δβῖονν 
Βοοηβ ΡΟΝ Πει-- Πρ οὗ ΠΟΥ ΡΆΠΟΥ5, ΡΠ τυ σία β ονου- 

ἀῆγονν, 
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τάς τε μελλούσας γυναῖκας ἤν τι δρῶσι βάρβαροι, 
μηκέθ᾽ ἁρπάζειν ἐᾶν τάσδ᾽ ὀλβίας ἐξ “Ελλάδος, 
τὸν “Ἑλένης τίσαντας ὄλεθρον, ἥντιν᾽ ἥρπασεν 

Πάρις. 
ταῦτα πάντα κατθανοῦσα ῥύσομαι, καί μου κλέος, 
ἹῬλλάδ᾽ ὡς ἠλευθέρωσα, μακάριον γενήσεται. 
καὶ γὰρ οὐδέ τοί τι λίαν ἐμὲ φιλοψυχεῖν χρεών' 
πᾶσι γάρ μ᾽ “λλησι κοιψΨὸν ἔτεκες, οὐχὶ σοὶ 

μόνῃ. 

ἀλλὰ μυρίοι μὲν ἄνδρες ἀσπίσιν πεφραγμένοι, 
μυρίοι δ᾽ ἐρέτμ᾽ ἔχοντες, πατρίδος ἠδικημένης, 
δρᾶν τι τολμήσουσιν ἐχθροὺς χὐπὲρ “Ελλάδος. 

θανεῖν " 
ἡ δ᾽ ἐμὴ ψυχὴ μ᾽ οὖσα πάντα κωλύσει τάδε; 
τί τὸ δίκαιον τοῦτ᾽; ἔχοιμεν ἄρ᾽ ἂν ἀντειπεῖν 

ἔπος ; 
κἀπ᾽ ἐκεῖν᾽ ἔλθωμεν. οὐ δεῖ τόνδε διὰ μάχης 

μολεῖν 
πᾶσιν ᾿Αργείοις γυναικὸς εἵνεκ᾽ οὐδὲ κατθανεῖν. 
εἷς γ᾽ ἀνὴρ κρείσσων γυναικῶν μυρίων ὁρᾶν 

φάος. 

εἰ δ᾽ ἐβουλήθη τὸ σῶμα τοὐμὸν "Ἄρτεμις λαβεῖν, 
ἐμποδὼν “γενήσομαι ᾽γὼ θνητὸς οὖσα τῇ θεῷ; 
ἀλλ᾽ ἀμήχανον " δίδωμι σῶμα τοὐμὸν Ἑλλάδι. 
θύετ᾽, ἐκπορθεῖτε. Τροίαν. ταῦτα γὰρ μνημεῖά μου 
διὰ ἄρθρον καὶ παῖδες οὗτοι καὶ γάμοι καὶ 

δόξ᾽ ἐμ 
ὩΣ ΡΕΣ τς δ Ἵλληνας ἄρχειν εἰκός, ἀλλ᾽ οὐ 

βαρβάρους, 
μῆτερ, Ελλήνων " τὸ μὲν γὰρ δοῦλον, οἱ δ᾽ ἐλεύθεροι. 
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ϑαίειςν ἔον Πδὺ αι  ἔο 5 ἔγοση αν αν ῖα πα ἴῃ ὑπ 6 ἀὰγ5 ἴὸ 
ΘΟΠΠ6, [πὰρΡν Πόπις, 

ΤΠαὺ ὉΠ6 τὰν β Ποὺ ΠῸ ΠΟΘ. τηᾶν 5παῖο ἢ ὑπ 6 πὶ ΠἸῸμ ἃ 
ὙγΠθα πα Ρομπα ν 15 μαϊα ἴον Ῥαυ δ᾽ οαΐγασο, Η 6] 6 5 

504 16. [Πὰν ΠᾶΠ]Ο, 
ΑΙ τΠϊ5 στοαῦ ἀδ] νϑγάποο 1 ἴῃ ἀθα τ 5Π4}] σομηρά55, πα 
Α5 οὔομθν πο σανο ἴο Η 61185 ἔγθ οι, 5] 06 Ὁ] εβϑίπην- 

οὐ "66. [5Π 0.14 "»ὲ ΤὈππ4Ὁ 
Μιϑε 1 Ἰῖνο, ὑπαᾶῦ ΟἹ α τοίην Εἰ νυ ἢ ἀοβϑροναΐθ Παπα 1 
Εον {πῸ σοοῦ οὗ Ἠδ]]6 πο 5 αἰ 58 ἔποῖ θΘᾺΣ τη6, ποῦ ΤῸΓ 

{Πῖπ6 4Ιομο. [Ὀόβομὰ ἘΠγοννη.--- 
Το, Ππονν σοι 655 να ΟΥ̓ 5 νυ ἢ {Π6 5Π1614 θείου ὑπ 6 
Μγυϊδάβ,πον {Π6 ΓΔ ῸΠΟΥ] Δ ΠΩ 5 νγο σοα, νυ 1Ὁ}} ΘΕ ΘΠ ΠΟ 5 

οδι πῃ παπᾶ, --- [[ἀπα. 
ΑΙ ν1}} ἔδαν. ποῖ ἴο δποοσπηΐοι ἔοος, ἴο ἴδ ἴον Ηε]1Δ5- 
᾿Απα 584]]} 411 θὲ ὑπννανθθα, ΒΑ ΗΠ 6 α θγ ὑπὸ 11{6 οἵ οπς--. 

οἵ τι ὃ [Ὁ ἀησν ουηρ' Η]6ἃ ὃ 
ὙΠ θα ἡνο 6 }ιβιϊοα Ποτὸ ἢ--ἃηἢ ψν Παῦ ὁπ 1 βεῦ Του ἢ 
Τα τγα πον ἴο {Π|5 ΓΠϊπρ Α50 : -πονοὺ οαρηξ {Π|5 

τη81) ἴο τηᾶ κα [58Κο ! 
αν οα 11} ἴῃ. Αὐρίνϑβ, πὸ, ΠΟΙ ΡῈ 5). [ῸΥ ἃ γυοηιαη᾽ 5 
γον ἴδον ὑπ δ} ἔθη ὑΠουβαπα νυ ΟΠ, 6 ΟΠ Τ8 1 15 ἴο ΙοοῖΚ 

οη ἸΙρηΐ. 

1,0, 1 Αὐδεηηΐὶβ Βα ἢ τ ΠΠ6α το οἸδίην τὴν ὈΟΩγ ἃς. παι 
τἹρΡΗΐ, 

ὙγΠηδῖ, 584}1 1, ἃ Ποῖ ρ] 655. τποῦξα] νγοτηδη, ὑἔπυνατὲ ἐπ 
Ὑ01}} αἰνίπο ἢ 

Νὰν, Ὁ σαηποῦ "6. Μίν Ροάγν υπΐο Ηδ]]85 1 γεϑὶριι. 
Βδουῆσε Πη6, ἴᾶΖ6 γ6 ΤΊΟΥ ; ἔῸγ {Πϊ5 πγοιρ]}) ἃ}1] ὑπ 6 

ΔΡῈ65 5 [1π {Π15! 
Μντπδμηου]α] : Ομ] ἄχθη, τη να ρ , οἹοΟΥΥ - --8}] ἈΥ6 ΤηΪη6 
ΕἸ 10 15 παῦ Η 6]] 6 η65 τα] 6 θαυ) γίδησ, ποῦ ἐΠαὖ 4] 16 

γοῖκα [{π  θον ΓΟ]Κ. 
ἘἈεϑὲ οὐ Ηο]]επ 65, πιοῦμοσ. ὙΤΠοΥ ΡῈ Ροπάμηθῃ, ννῈ θὲ 

ΕΙΣ 
κ.2 
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ΧΟΡΟΣ 
τὸ μὲν σόν, ὦ νεᾶνι, γενναίως ἔχει: 
τὸ τῆς τύχης δὲ καὶ τὸ τῆς θεοῦ νοσεῖ. 

ΑΧΙΛΛΕΥΣ 
ΨΥ “ " “ ἷς , Ἂ θ ῶν γαμέμνονος παῖ, μακάριόν μέ τις θε 
ἔμελλε θήσειν, εἰ τύχοιμι σῶν γάμων. 
ζηλῶ δὲ σοῦ μὲν ᾿Ελλάδ᾽, “Ελλάδος δὲ σέ. 
εὖ γὰρ τόδ᾽ εἶπας ἀξίως τε πατρίδος: 
τὸ θεομαχεῖν γὰρ ἀπολιποῦσ᾽, ὅ σου κρατεῖ, 
ἐξελογίσω τὰ χρηστὰ, τἀναγκαῖά τε. 
μᾶλλον δὲ λέκτρων σῶν πόθος μ᾽ ἐσέρχεται 
εἰς τὴν φύσιν βλέψαντα: γενναία γὰρ εἶ. 
ὅρα δ᾽. ἐγὼ γὰρ βούλομαί σ᾽ εὐεργετεῖν 
λαβεῖν τ᾽ ἐς οἴκους: ἄχθομαί τ᾽, ἴστω Θέτις, 
εἰ μή σε σώσω Δαναΐδαισι διὰ μάχης 
ἐλθών: ἄθρησον, ὁ θάνατος δεινὸν κακόν. 

ἸΦΙΓΈΝΕΙΑ 
λέγω τάδ᾽ [οὐδὲν οὐδέν᾽ εὐλαβουμένη,] Ἔ 
ἡ Τυνδαρὶς παῖς διὰ τὸ σῶμ᾽ ἀρκεῖ “μάχας 
ἀνδρῶν τιθεῖσα καὶ φόνους" σὺ δ᾽, ὦ ξένε, 
μὴ θνῇσκε δ’ ἐμὲ μηδ᾽ ἀποκτείνῃς τινά. 
ἔα δὲ σῶσαί μ' ΙὥὩλλάδ᾽, ἣν δυνώμεθα. 

ΑΧΙΛΛΕΥ͂Σ 
ὦ λῆμ᾽ ἄριστον, οὐκ ἔχω πρὸς τοῦτ᾽ ἔτι 
λέγειν, ἐπεί σοι τάδε δοκεῖ" γενναῖα γὰρ 
φρονεῖς: τί γὼρ τἀληθὲς οὐκ εἴποι τις ἄν ; 
ὅμως δ᾽, ἴσως γὰρ κἂν μεταγνοίης τάδε, 
ὡς οὖν ἂν εἰδῆς τἀπ᾽ ἐμοῦ λελεγμένα, 
ἐλθὼν τάδ᾽ ὅπλα θήσομαι βωμοῦ πέλας, 
ὡς οὐκ ἐάσων σ᾽ ἀλλὰ κωλύσων θανεῖν. 
χρήσει δὲ καὶ σὺ τοῖς ἐμοῖς "λόγοις τάχα, 
ὅταν πέλας σῆς φάσγανον δέρης ἴδης. 



ΙΡΗΙΘΕΝΕΙΑ ΑΤ ΑΥἹ118 

σποΒῦΒ 
ΝΟΒ]Ὲ ὑπ6 ρανὺ ποῖ Ρ]ανθβῦ, ἡπα] θη, 5 : 
Βιυὺ Εαΐε πα Αὐϊθιηῖ8---}} ραν 15 ὉΠ ῖν8 ! 

ΔΟΗΙΠΠΕΒ 

Αρδιηθιηποη 5 ΟΠ114, ἃ (ἀοα ΘΔ Π6 ἤθαᾶν ἴο "]6 85 
Με, οουἹὰ 1 Ρυὺῦ πᾶνϑ γο ὑΠπ66 [ῸΣ τὴν 1146, 
ΗδΔρΡΡΥ ἴῃ ἴπδὸ 15 Η 6115, ἔποι ἴῃ ΗΠ 6]1ὰ5 ! 
61] φαϊάϑυ ἔπου ἘΠ15, ἀπ ννουυ θην οἵ οἷα" απ : 
ἼΠοαυ Παϑῦ τὰν πα ἀὐννᾶν ἔγουη 5 υ 18 Ὁ Οοὐς. ἃ ἐΠίην 
Ἴοο Παια ἴον ὑπε6- Παρ ψψεῖρηθα της ρσοοά αΐα 

ΘΡᾶ 65. 
Υδὲ ἴονα ἴον {π δ 6 πουν ὉΠ }}}}5 πὴθ Πυοσρ ἐπ6 τον 1410 

ΤΠΔῈ 1 πᾶνε βθθ ἢν παΐμ δ, ΠΟΌΪ6 Ποατγί. 
ὙΥ πονείουθ ἰοοὸῖκ ἴο Ὁ : ὑπ66 1 ἔα ννου]α θϑῦνθ, 
Απᾶ Ρεᾶν ἔπδ86 ποιῆθ. [1 επαΐθ, θὲ “ΓΠοῦϊς νυϊΐθος, 
ἼΠαῦ 1 ΘΟ] σανο π6ὲ ποῦ ἴῃ ῬΑ. 6 - 5 πο ο Κ 
ὙΠ θαηδαη5. ΤΉΪηΚ- ἃ Γοαγ Ὰ] ὑΠὶηρ 5 46 41}}. 

ΙΡΗΙΘΕΈΝΕΙΑ 

1 9ὰν {Πϊς,.- 5 ὁη6 μᾶϑῦὺ 11] ΠορῈ ἃπᾷ ἔδυ :-- 
ΒΗ ς ὑπαῦ ὉΠτοιρἢ Πδν θεαϊὺν Τ ὙΠ Δγοδιιβ᾽ οἢ1]ἃ4 
Θ15 βυυ δ Δ πα βἰασρηΐου. ὍΠοα, Ὁ 5ὑγδηρου- υηςο, 
1)16 ποῦ Ὁ} Π16, ΠΟΥ 5]αν ὑΠποῖϊ ΔΠΥ ΠΊΔΗ. 
Τεῦ τὴηθ ΡῈ Ηε]]α8᾽ βανίοαν, [1 τηᾶγ. 1420 

ἈΘΗΙΠΚΕΒ 

Ο 500] πεγοῖο !- -πουρηῦ οδΠ [ 587 ΤΟΥ 
Ηετεῖο, βἴπος χε ὑπῖπε Πθαγὺ 15. “ἢν σθθοῖνε 
᾿ς ποΟΌ] 6. -ὥν 5Που]α ὁπ βὰν ποῦ ὑπὸ ὑλαἢ ἢ 
Βυὺ γεῖ,---[ον Παρὶν γεῦ ὑῃγ τηοοῦ τᾶν οἤδηρο.. 
ΤΠαὺ που πγαγϑῦ Κπονν {ΠπῸ Ῥυ βου ἐπαῦ 1 τᾶς, 
ΤΙ σο, ἴο Ρ]δος γὴν ὙγθΆροη5 Πρ {Π6 1080, 
ἢεδαν ἴο βυὔεν ποῦ, θὰ} θαν, ἔην ἀθαίῃ. 
Ἰοὺ τηᾶυϑῦ, ἐνεη ποῦ, τπηἴο τηΐη6 ΟὔδΥ ἔπ), 
ἤδη που 6 Πο] ἀδϑὺ αὖ την ἐπτοδαὺ πὲ Κηϊξα. 
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1480 οὔκουν ἐάσω σ᾽ ἀφροσύνῃ τῇ σῇ θανεῖν' 

1440 

ἐλθὼν δὲ σὺν ὅπλοις τοῖσδε πρὸς ναὸν θεᾶς 
καραδοκήσω σὴν ἐκεῖ παρουσίαν. 

ἸΦΙΓΈΝΕΙΑ 
- ’ οὶ »" 

μῆτερ, τί σιγῇ δακρύοις τέγγεις κόρας ; 
ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 

" ΄ , . ϑνὲα - , 

ἔχω τάλαινα προφασιν ὥστ᾽ ἀλγεῖν φρένα. 

ΙΦΙΓΕΈΝΕΙΑ 
ἴω ’, Ἀ ΄ “ Ἅ “Ὁ. Ν “ 

παῦσαί με μὴ κάκιξε: τάδε δ᾽ ἐμοὶ πιθοῦ. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 
3 Ψ' - ͵ 

λέγ᾽, ὡς παρ᾽ ἡμῶν οὐδὲν ἀδικήσει, τέκνον. 

ἸΦΙΓΈΝΕΙΑ 
μήτ᾽ οὖν σὺ τὸν σὸν πλόκαμον ἐκτέμῃς τριχός, 
μήτ᾽ ἀμφὶ σῶμα μέλανας ἀμπίσχῃ πέπλους. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 
, Ν τῷ " ) ΄ ΄ὔ 

τί δὴ τόδ᾽ εἶπας, τέκνον ; ἀπολέσασά σε; 

ἸΦΙΓΈΝΕΙΑ 
᾽ ΄, , 99 Ν ᾿ ᾽ ἈΝ Μ᾿ οὐ σύ γε' σέσωσμαι, κατ᾽ ἐμὲ δ᾽ εὐκλεὴς ἔσει. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 
ἴω - Ν , 

πῶς εἶπας ; οὐ πενθεῖν με σὴν ψυχὴν χρεών ; 

ἸΦΙΓΈΝΕΙΑ 
Ἁ » » ’ὔ ΄ὔ 3 , ἥκιστ᾽, ἐπεί μοι τύμβος οὐ χωσθήσεται. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 
’, ΄ ον ͵ ᾽ ΄ ,ὔ 

τί δή; τὸ θνήσκειν οὐ τάφος νομίζεται ; 
ἸΦΙΓΈΝΕΙΑ 

Ν ἴον “ Ὁ Ν “ 

βωμὸς θεᾶς μοι μνῆμα τῆς Διὸς κόρης. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 
ἀλλ᾽, ὦ τέκνον, σοὶ πείσομαι: λέγεις γὰρ εὖ, 

ἸΦΙΓΈΝΕΙΑ 
ὡς εὐτυχοῦσά γ᾽ δλλάδος τ᾽ εὐεργέτις. 
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ΤΠοῖ 54} ποῦ ὑπγοὰρ ἃ Παβὺν ἰπηρι]ςς αἴθ. 1430 
Νο, ψ ἢ ὑΠ 656 ΔΥπὴ5 Ὑν1}} 1 ἀπἴο ἐπα 5ῃγίπο, 
Απα ἴον ἴῃ ν σουηΐηρ ΠῚ 6} νν1}} 1 νυ αἱ. [χε 

ΤΡΗΙΘΈΝΕΙΑ 
Μοίπεονυ, νν ἣν τῇ ὑποὺ τνβαρίηρ 5:16 η]γ ἢ 

ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΗΑ 
(ὐοοα οδι56 πᾶνε Ϊ, ννοθ᾽ 5 τὴ8 ! ἴο θγδαὶς τηΐηθ Πϑαγὶ. 

ΙΡΗΙΘΈΝΕΙΑ 
ΕΟΥθ ΘΔ}, τπαῖκο τὴη6 ποῦ οὔάνϑη ; αὐ {Π]ς 64ο--- 

ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΗΑ 
5Ρ6δκ : ὑπο 5}ὰ] Πᾶν ΠΟ ΨΙΌΠρΡ' Οἵ τη6, τὴν 6116. 

ΤΡΗΙΘΈΝΕΙΑ 
ΘΠ 6αν ποῦ [Ὁ τη6 ὑπ6 ἔγθϑβϑος οἵ {Ππῖπθ ἢ αν, 
ΝΟΙΠΘΥ ἴἢ 5406 βἴοϊα υγὰν ὕΠν ΤΌΤ. 

ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΗΑ 
γὴν βαγ᾽ δῦ ποι ὑπ|5} ὙΠδη 1 Πᾶνα Ἰοὺ {Π6ο, 

ἙοΠ1]1α "-- 
ΤΡΗΙΘΈΝΕΙΑ 

Ναγ, 1 8ῃὴ βϑᾶανθεᾶ. Τὴν ρ]ονυ 5}8]} 1 06. 1440 

ΟἸΨΥΤΕΜΝΕΒΤΗΛ 
Ηονν βαγεϑὺ ποι ἢ Μαβὲ 1 ποῦ που ὑπ ν ἀ681}} ὃ 

ΤΡΗΙΘΈΝΕΙΑ 
ΝΑΥ, ΠΑΥ : ΠῸ σ, Δν  -ΠΠΟΠΠΩ͂ 5114}} [6 Ποαρ θα ἔοι πη6. 

ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΗΑΛ 
Ηονν {Ππ θη ἢ-ἰὴ ἀδαῦ! 15. θΌγ 14] ποῦ ΤῊ Ρ]16 4 ἢ 

ΙΡΗΙΘΈΝΕΙΑ 
Ζειιϑ᾽ Παιυρη τευ 5 ΑἸ [δΥ 15 Τὴν ΞΕ ρα ΟΠ 6, 

ΟἸὙΥΤΕΜΝΈΒΤΗΑ 

ΟὨΠΠ4, 1] ἀο ἐγ Ὀἱαἴηρ. Ποῦ β8 ν᾽ δῦ ψε]]. 

ΤΡΗΙΘΕΝΕΙΑ 
ΑΞ οπα Ὀ]θςῖ, θεπεΐίδοϊου οἵ ουν ατδδοδ. 
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ΙΦΙΓΕΈΝΕΙΑ Ἡ ΕΝ ΑΥ̓ΛΙΔΙ͂ 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 
΄ ἣ , Ὺ “ “ 

τί δὴ κασιγνήταισιν ἀγγεχῶ σέθεν ; 

ἸΦΙΓΈΝΕΙΑ 
ν δ ΚΑ. Ν 2 μηδ᾽ ἀμφὶ κείναις μέλανας ἐξάψῃς πέπλους. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 
" Ν Ἀ “ 7 " , 

εἴπω δὲ παρὰ σοῦ φίλον ἔπος τι παρθένοις ; 

ἸΦΙΓΈΝΕΙΑ 
᾽ὔ » ᾽ , δ, Ὧν ΑΨ , 

χαίρειν γ᾽. ᾿᾽Ορέστην τ᾽ ἔκτρεφ᾽ ἄνδρα τόνδε μοι. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 
΄ ε προσέλκυσαί νιν ὕστατον θεωμένη. 

ἸΦΙΓΈΝΕΙΑ 
Φ , » [ 3 ὦ φίλτατ᾽, ἐπεκούρησας ὅσον εἶχες φίλοις. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 
ΝΜ 5. τ, γ», “- ΄ὔ ν ,ὔ ἔσθ᾽ ὅ τι κατ᾽ "Άργος δρῶσά σοι χάριν φέρω ; 

ἸΦΙΓΈΝΕΙΑ 
Ν Ν Ν , 

πατέρα τὸν ἀμὸν μὴ στύγει πόσιν τε σόν. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 
δεινοὺς ἀγῶνας διὰ σὲ δεῖ κεῖνον δραμεῖν. 

ἸΦΙΓΈΝΕΙΑ 
΄ “ 

ἄκων μ᾽ ὑπὲρ γῆς “Ελλάδος διώλεσεν. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 
7ὔ “ ’ὔ δόλῳ δ᾽, ἀγεννῶς ᾿Ατρέως τ᾽ οὐκ ἀξίως. 

ἸΦΙΓΈΝΕΙΑ 
, ᾿] 53 " Ν ΄ ,, τίς μ᾽ εἶσιν ἄξων πρὶν σπαράσσεσθαι κόμην ; 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 
ἔγωγε μετὰ σοῦ--- 

ΙΦΙΓΈΝΕΙΑ 
ἈΝ ΄ Ε ᾽ »“ ,ὔ 

μὴ σύ γ' οὐ καλῶς λέγεις, 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 
, » , - 

πέπλων ἐχομένη σῶν. 
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ΟἸΥΤΕΜΝΈΒΤΗΑ 
ΥΠαῦ πηθββᾶσα ἴο {ΠΥ βἰβίῦευβ 5Π4}} Π θϑδὰγ ἢ 

ΤΡΗΙΘΈΝΕΙΑ 
ΤΠ ΘηῚ ἴοο ἀυγὰν ποι ποῦ ἴῃ 5806 5ἴο]6, 

ΟἸΧΤΕΜΝΕΘΤΗΛ 
Θ)4}}1 δασ ἤδη βοθηδ ννοχὰ οἵ ἴον {τοτ ὑπ 66 ὃ 

ΤΙΡΗΙΘΈΝΕΙΑ 
Οἷϊγ “Εάγενν }} "Ὁ ΤῸ ἸπδηΠοοα τϑὰν {Π||5 θὰ}06. 

ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΗΑΛ 
Ἐπ γασα πἴτῃ ! ἴον {π6 1αϑὺ τἰπηα ἸοῸΚ οὐ Π]]. 

ΤΡΗΙΘΈΝΕΙΑ (0 Ογεςί65) 
Πεαγνοϑῖ, ποῖ ραν δῦ τπι5 411 {Π6 Π6Ιρ ὑποῖ οου]! α88 ' 

ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΗΑ 
δὴ 1 4ο διιρηϊ αὖ ποῖηα ἴο ρ]θάβιγα {Π66 ᾽ 

ΤΡΗΙΘΈΝΕΙΑ 
ἣν Τα ΠοΥ πα {πῖπθ Πϑθαπα Παΐα ποῦ ὑποα. 

ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΕΛ 
Α ἔδυ] δοῦτθα ἴῸν ὑΠν 98 Κα πϑὺ Π6 σὰῃ ! 

ΙΡΗΙΘΈΝΕΙΑ 
5ογ6 Ἰοῖῦ!, ἔον Η 611 θ᾽ βδκθ, μαῦῃ Πα ἀδϑίγου δα ΠΊ6. 

ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΕΗΑ 
Βν οἵ"]6 ἀπ κΚΊη ον, ἀπυγουτῃν Αὐγθιιβ᾽ 50}! 

ΙΡΗΙΘΈΝΕΙΑ 
ὙΠῸ νν1}} Ἰεδα πη, ἜΥῈ Π6η ἀτὰρ 16 Ὀγν τη 6 Παῖνν 

ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΗΛ 
Τ 1} σὸ ψ ἢ {Π|᾿|:ε--- 

ΤΡΗΙΘΈΝΕΙΑ 
Ναν, ποῖ βαγ᾽ βῦ ποὺ ννῈ]}, 

ΟΙΥΤΕΜΝΈΕΞΤΗΑ 
Οταϑρίηρ [Πγ νεβίαγα, 
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ΙΦΙΓΈΝΕΙΑ 
ἐμοί, μῆτερ, πιθοῦ, 

ι΄," ς » » ΄, ΄ ὃ μέν᾽: ὡς ἐμοί τε σοί τε κάλλιον τόδε. 
πατρὸς δ᾽ ὀπαδῶν τῶνδέ τίς με πεμπέτω 
᾿Αρτέμιδος εἰς λειμῶν᾽, ὅπου σφαγήσομαι. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 
ὦ τέκνον, οἴχει ; 

ἸΦΙΓΈΝΕΙΑ 
Ν ΄ ᾽ ᾽ Ἀ ᾿ 

καὶ πάλιν γ᾽ οὐ μὴ μόλω. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 
λιποῦσα μητέρ᾽ ; 

ἸΦΙΓΈΝΕΙΑ 
ὡς ὁρᾷς γ᾽, οὐκ ἀξίως. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 
σχές, μή με προλίπῃς. 

ἸΦΙΓΈΝΕΙΑ 
᾽ 5 αὶ ΄ὔ ΄ 

οὐκ ἐῶ στάζειν δάκρυ. 
. -“" 3.1.5 , τὰ ΑΙ υ ὑμεῖς δ᾽ ἐπευφημήσατ᾽, ὦ νεάνιδες, 
παιᾶνα τὴμῇ συμφορᾷ Διὸς κόρην 
» » Ν ., ᾽ ᾿ Ἄρτεμιν" ἴτω δὲ Δαναΐδαις εὐφημία. 
κανᾶ δ᾽ ἐναρχέσθω τις, αἰθέσθω δὲ πῦρ 
προχύταις καθαρσίοισι, καὶ πατὴρ ἐμὸς 
ἐνδεξιούσθω βωμόν' ὡς σωτηρίαν 
“Ἕλλησι δώσουσ᾽ ἔρχομαι νικηφόρον. 

ἄγετέ με τὰν ᾽Ιλίου 
καὶ Φρυγῶν ἑλέπτολιν. 
στέφεα περίβολα δίδοτε, φέρετε: 
πλόκαμος ὅδε καταστέφειν" 
χερνίβων γε παγάς. 
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ΤΙΡΗΙΘΕΝΕΙΑ 

Ηδδα τη6, τοῦδ} τηΐπ6---- 1460 
ΤΑ : ἴον {πεο, ῸΥ τη, ᾿ζι5 θεϊζου 50. 
Τεἴ ομς οἵ ΤΥ 5165 πε πομτηθη θα πὴ6 οἢ 
Τὸ Αὐτεηλῖθ᾽ τηδαᾶάονυν,  Ποσο 1 584}} "6 5]δίη. 

ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΗΑ 

ΟΒΠ]4, τὸ ποι σοπθ ἢ--- 

ΤΙΡΗΙΘΈΝΕΙΑ 

1 95114}} γε υη ΠΟ ΤΟΥ, 

ΟἸΟΥΤΕΜΝΕΒΤΗΑ 

1 εανίηρ ἐπγ πιοῦπευ ! 

ΤΡΗΙΘΈΝΕΙΑ 

Ας {ποῖ σϑαϑὺ :--- Ἐἶ5. παγῇ, 

ΟἸΝΤΕΜΝΕΒΤΗΑ 

Ηο]ά !-Ο ἔογβακθ τὴηὲ ποῦ! 

ΤΙΡΗΙΘΈΝΕΙΑ 

Νὰν, 5Π64 πο θδυ. 

(ΟΠ ΥΤΕΜΝΈΒΤΗΑ δηέθ) 5 ἠ ἰθηί.) 

Υς ἀδηηβεῖς, γαΐβα 411-41}5 οἵ Πᾶρργυ 5ρεεά--- 
ΤῈ Ρδθδη ἴον τὰν Ἰοῦ---ἴο Ζειι5᾽5 ΟΠ ]]α 
Αὐΐεμηῖβ. Βα {πῸ ποβὺ Κεὲρ τενογεηῦ ἢ}. 
Βυΐηρ τηδπηας οἵ 5δουῆοε, εὖ Ὀ]αΖ6 [Πς ἤδλμηα 1470 
ὙΠ ραν γἸηρ' τη θὰ] ἢ Πα Ἰε ΤΩΥ 5116 
Οὐμρα85 ὑπῸ αἰΐᾶν υἱρηννασα. [1.ο, 1 σομη8 
ὸ ρῖνε ἴο Ηε]185 βαξεῖγ νϊοϊουγ- σον δα. 

Παΐδος ἐλ ργοσοοοοηπαί οἠαπί. 

Τεδα τὴς ἔου Πίμτη᾽ 5, ΡΠ συ οἶδ᾽ 5, ον ου γον] ηρ’ ; 
αἴνε ἴο πῆς σαυϊαπᾶς, Ὀυηρ ἐεϑιοοηΐηρ ἥονν ει : 

1,0, ΤΥ ΙοοΚ5 νναῖῦ ἘΠῈ Ὀ] Οββουηβ ον δ β ΤΌ]; 
ΓΠ6 Ἰπβῦγ} Ἰαν ε 5 ΠΟΥ 8. 
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ΙΦΙΡΕΝΕΙΑ Ἡ ἘΝ ΑΥ̓ΛΙΔῚ 

ἑλίσσετ᾽ ἀμφὶ ναὸν ἀμφὶ βωμὸν 
τὰν ἄνασσαν Ἄρτεμιν, 

θεὰν μάκαιραν: ὡς ἐμοῖσιν, εἰ χρεών, 
αἵμασι θύμασί τε 
θέσφατ᾽ ἐξαλείψω. 
ὦ πότνια πότνια μᾶτερ, ὡς δάκρυά γέ σοι 
δώσομεν ἃ ἁμέτερα" 
παρ᾽ ἱεροῖς γὰρ οὐ πρέπει. 
ἰὼ ἰὼ νεάνιδες, 
συνεπαείδετ᾽ "Αρτεμιν 
Χαλκίδος ἀντίπορον, 
ἵνα τε δόρατα μέμονε δάια 
δι’ ἐμὸν ὄνομα τᾶσδ᾽ Αὐλίδος 
στενοπόροισιν ὅρμοις. 
ἰὼ γᾶ μᾶτερ ὧ “Ἠελασγία, 

υκηναΐῖαί τ᾽ ἐμαὶ θεράπναι. 

ΧΟΡΟΣ 

καλεῖς πόλισμα Περσέως, 
Κυκλωπίων πόνον χερῶν ; 

ἸΦΙΓΈΝΕΙΑ 
ἔθρεψας ᾿Ἰὐλλάδι με φάος: 
θανοῦσα δ᾽ οὐκ ἀναίνομαι. 

ΧΟΡΟΣ 

κλέος γὰρ οὔ σε μὴ λίπη. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

Ἀν 5. Ὁ 

ἐὼ ἰώ. 
λαμπαδοῦχος ἁ ἁμέρα Δι- 
ός τε φέγγος, ἕτερον. 
ἕτερον αἰῶνα καὶ μοῖραν. οἰκήσομεν. 
χαῖρέ μοι, φίλον φάος. ἰὼ ἰώ. 
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Τὸ Αὐΐθμῖβ τπ6 Θαδοη, Ὀ]εδὲ αοαάά 655, ὑποδαϊηρ 
Α πιϑάβαγο, απ Δ Π6 4111 σΟΠ ρα 55 γ6. 

ΤΟ υνα 5 ἢ Π6 οαγδα οαὖ ν ἢ πὸ ΠΆ]Π] ον οα 5Πδάαϊηρ; 
ΟΥ̓ "]οοά, 18 {πὶ5 πυσβὲ "με. 

Μοῖπου, ἔου. ἔΠ6 6 τὴν ἔουηΐ οἵ Ρἰ τυ βυγθαπγθῃ 
Νον-- [ὉΣ 1 πιὰν ποὺ αὖ ἴΠπῸ αἰζαν ἡ 6 6ρ. 

Θῖηρ,, τηδὶθη5, Αὐ θιηῖβ, ἡ" Πο56. ἔθιηρ]ε ο] θα μηεὺ ἢ 
Τοννανα ΟΠ] οἷβ, ο᾽οσ πε ἄδερ, 

Ετολ ὙΠ Υδ, ἴῃ Δ] 15᾽ βὑγαϊ το ημθα Πᾶνεϑηβ, 5ΒΠΆ ΚΕῊ 
ΤΙ ἔὈΡν, 5ΡΘαν5 16 αὖ ΤΥ ΠΔΠ16. πρίοβ56ά. 

ΗΔ1], τοῦ ου-Ἰαηα Ῥο]αβθοῖα  Η81], ἔουβαΚ  ἢ 
Μγυοεπδο-- Ποιηθ-- ποπο ἰοβὺ ! 

ΘΟΗΘΗΌΒ 

Πο5ὲ ἔπου οἱ {πε οἷΐγ οἵ Ρεϑύβειιβ οὖν, 
Βυ {Π|ὲ [01] οἵ {πῸ γοίοροβ θα] 66 Πρ] ὃ 

ΙΡΗΙΘΈΝΕΙΛ 

ΕῸΥ ἃ Ἰίσῃ ἀπτο Ε]61145 ὅποι ἔοσίευεϑι πη6, 
Απα Ἰ αἷς.--Ο ἔγνεεϊν 1 ας ἴον ἐπεε ! 

(ἩΟΘΗῸΒ 

Υ88, ἴον {ἢν ο͵ουν 5Π4}} πενεῖ αἴθ. 

ΙΡΗΙΘΕΝΕΙΑ 

ΗΔ1], Τὰσῃΐ αἰνῖπο ! 
Η 41], 1)ὰν ἴῃ Πποβα παπᾶ 5. ἀοῦἢ ὑπὸ Δ οὐ] 5 Του 

5ῃ1η6 ! 
Ιῃ ἃ βὕνδηρε πον Π1{6 τηυϑὺ 1 ἄν ε]]}, 
Απα ἃ βίύτδηρε πον ἰοῦ τηπϑὺ θ6 τηΐηθ. 
ΒΆγον 1], ἀθαν Ἰσἢῦ, ἔλγεν ]} ! [Ἐπὶ 
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ΧΟΡΟΣ 
ἴδεσθε τὰν ᾽Ιλίου 
καὶ Φρυγῶν ἑλέπτολιν 
στείχουσαν, ἐπὶ κάρα στέφεα 
βαλομέναν χερνίβων τε παγάς, 
βωμὸν διαίμονος θεᾶς 
ῥανίσιν αἱματορρύτοις 
ῥανοῦσαν εὐφυῆ τε σώματος δέρην 
σφαγεῖσαν. 
εὔδροσοι πατρῴαι 
παγαὶ μένουσι χέρνιβές τέ σε 
στρατός τ᾽ ᾿Αχαιῶν θέλων 
Ἰλίου πόλιν μολεῖν. 
ἀλλὰ τὰν Διὸς κόραν 
κλήσωμεν λρτεμιν, θεῶν ἄνασσαν, 
ὡς ἐπ᾽ εὐτυχεῖ πότμῳ. 
ὦ πότνια, θύμασιν βροτησίοις 
χαρεῖσα, πέμψον εἰς Φρυγῶν 
γαῖαν “Ῥλλάνων στρατὸν 
καὶ δολόεντα Τροίας ἕδη, 
᾿Αγαμέμνονά τε λόγχαις 
“λλάδι κλεινότατον στέφανον 
δὸς ἀμφὶ κάρα θ᾽ ἑὸν 
κλέος ἀείμνηστον ἀμφιθεῖναι. 

ΑΓΓΈΛΟΣ 
ὦ Ῥυνδαρεία παῖ, Κλυταιμνήστρα, δόμων 
ἔξω πέρασον, ὡς κλύῃς ἐμῶν λόγων. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 
φθογγῆς κλύουσα δεῦρο σῆς ἀφικόμην, 
ταρβοῦσα τλήμων κἀκπεπληγμένη φόβῳ, 
μή μοί τιν᾽’ ἀλλὴην ξυμφορὰν ἥκῃς φέρων 
πρὸς τῇ παρούσῃ. 
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ΓΗΟΕΌΒ 

566 ψν Πο, ἴον ΠΙϊηλ 5, ΡΠ γγρα᾽ 5, ον θυ γον ]ηρ, 1510 
ἢ Ποὺ ἔα Παῖν ἔον ἀθαῦῃ Βαβίανγθα νν 1} ἤονν ει, 

Ις ἴο {πὸ βου ῆοῖα! αἰΐζαν σοϊηρ 
Βεβργοηῦ νυ τ ἸᾺν ΕΥ-5Πονν Ο 5--- 

Υρα, ἴο πε αἰΐαν οἵ πΠ6 πα παυ θυ --ἸΟν υ, 
ΤῸ ϑρυηκ]6 Ὁ τ {Πῖπε οὐὐγιβῃϊηρ ΠΠ|6, 

ὙΠ οβα οὐ 50) 4}} ὑπ ηνΚὺ] 5 ραν πΘοκ 5Π4}} οονεὺ 
Οὐλϑῃ θα Ὀγ ὑπὸ ἔδαν αὶ] Ἰκα ο. 

Εον ὑΠ66 {πὲ Ἰπδῦναὶ ἄθννδ οὗ ὑπ ν δἰ γθ᾽ 5 ρου ηρ; 
γναῖῦ : ἴῃς Δοῆδθαη ὑποιβᾶηα5 Γ ΟΥ 1 δ γα ]η. 1520 

Ομαπῦ ννὰ Ζεαθ᾽ ΟἸ114, ὑπὸ Ηπηὐγθϑβϑ-ααθοπ Δαουηρ ; 
Εὸν Ο, τῃν 1085 15. ρδίῃ ! 

ὅονεν ἴπ παμηδη Ὀ]οοΩ, ἰο ΡΗγυ δ᾽ 5 ἔν Ια πα 
Ξρθορά ποὺ {πες 1νοβΡ, ἴο τον {Π6 ὑγδαβοπ-5Π01Ὲ ; 

Ξὸ οὔόννῃ ἴῃς Κίπρ, σσοννῃ ΗΠ 61165 νυ Ἱ0Π ἃ σαυ]απα 1580 
ΟΥ̓ βῥΊοΥυΥ βνϑυπηοῦα. 

Επίοῦ ΜΕΒΒΕΝΟΕΗΒ. 

ΜΕΒΒΕΝΟΘΈΕΗ 

Παιρῆζεν οἵ ΤΥ πάδγεθιβ, ΟἸν οπηποβίγα, σου] 6 
Εοντῃ ποτα Π6 ἐθηΐ, ὑπαῦ ὑποῖι τηὰνϑὺ ΠΘδν τὴν ἰδ]6. 

πον οἰ ΤΕΜΝΕΒΤΗΛ. 

ΟΙΥΤΕΜΝΕΒΤΗᾺ 

1 εάν ἐπ ν νοῖσθ, ἃπα Εἰ Πουνναγα 1 σΘΟΙη6, 
ὑνγεῖϊομεα 1 Πουτουῦ, 411 αἰσίγδι δ νυν Ὁ} ἔδαν 
[μ6βῦ τοι να Ὀγτουρηξ ἕο οτοννη {πὸ ργθβοηῦ ννοα 
ΒοΙη Ὁ ἔΠ65}) ὁΠ6. 
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ΑΓΓΕΛΟΣ 
σῆς μὲν οὖν παιδὸς πέρι 

θαυμαστά σοι καὶ δεινὰ σημῆναι θέλω. 
ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 

μὴ μέλλε τοίνυν, ἀλλὰ φράζ᾽ ὅσον τάχος. 
ΑΓΓΈΛΟΣ 

ἀλλ᾽ ὦ φίλη δέσποινα, πᾶν πεύσει σαφῶς. 
λέξω δ᾽ ἀπ᾽ ἀρχῆς, ἤν τι μὴ σφαλεῖσά μου 
γνώμη ταράξῃ γλῶσσαν ἐν λόγοις ἐμήν. 
ἐπεὶ γὰρ ἱκόμεσθα τῆς Διὸς κόρης 
᾿Α ρτέμιδος ἄλσος λείμακάς τ’ ἀνθεσφόρους, 
ἵν᾽ ἣν ᾿Αχαιῶν σύλλογος στρατεύματος, 
σὴν παῖδ᾽ ἄγοντες, εὐθὺς ᾿Αργείων ὄχλος 
ἠθροίξεθ᾽. ὡς δ᾽ ἐσεῖδεν ᾿Αγαμέμνων ἄναξ 
ἐπὶ σφαγὰς σ τείχουσαν εἰς ἄλσος κόρην, 
ἀνεστέναζε, κἄμπαλιν στρέψας κάρα 
δάκρυα προῆκεν, ὀμμάτων πέπλον προθείς. 
ἡ δὲ σταθεῖσα τῷ τεκόντι πλησίον 
ἔλεξε τοιάδ᾽. ὦ πάτερ, πάρειμί σοι, 
τοὐμὸν δὲ σῶμα τῆς ἐμῆς ὑπὲρ πάτρας 
καὶ τῆς ἁπάσης ᾿ὥλλλάδος γαίας ὕπερ 
θῦσαι δίδωμ᾽ ἑκοῦσα πρὸς βωμὸν θεᾶς 
ἄγοντας, εἴπερ ἐστὶ θέσφατον τόδε. 
καὶ τοὐπ᾽ ἔμ᾽ εὐτυχεῖτε, καὶ νικηφόρου 
δορὸς τύχοιτε πατρίδα τ᾽ ἐξίκοισθε γῆν. 
πρὸς ταῦτα μὴ ψαύσῃ τίς ᾿Αργείων ἐμοῦ" 
σιγῇ παρέξω γὰρ δέρην εὐκαρδίως. 
τοσαῦτ᾽ ἔλεξε: πᾶς δ᾽ ἐθάμβησεν κλύων 
εὐψυχίαν τε κἀρετὴν τῆς παρθένου. 
στὰς δ᾽ ἐν μέσῳ Ταλθύβιος, ᾧ τόδ᾽ ἣν μέλον, 
εὐφημίαν ἀνεῖπε καὶ σιγὴν στρατῷ" 
Κάλχας δ᾽ ὁ μάντις εἰς κανοῦν χρυσήλατον 
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ΜΕΒΒΕΝΘΕΕ 
Ναν, θαΐ ἔαϊη ἀπ 1 ἴο {6]], 

Τούομπρ ἔμ ν ΟΠ], ἃ βίσαπρ Θ Δ Π6 ἀννθβοπὴθ {Πίηρ. 

ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΤΗΑ 
Γληρσου ποῦ ἔπ θη, α΄ 16}} {Ὁ νν ἢ 411 βρθαά, 

ΜΕΒΒΕΝΘΕΗ 
Υ 88, 811, θδαν τηϊδίνθβϑ, οἰ θαυν 5Π8]0 ὕποιι ᾿βαγη, 1540 
Βύομι ὑπὸ θεσὶ πηΐϊηρ το]4, Ἔχοθρῦ τὴν ΤΟΠρῚα 
ΤἬγΟΙΡ τὴν τ] ̓5 ἔπ} 101] ΓΑ] ον ἴῃ ὑπ 6 [Α]6. 
δα ἴο π6 στονε ννα οἅπηο οὔ Αὐξοιηΐβ, 
Ζειβ᾽ οΠ114, πα ἴρ ΠΟΙ πηδεδάοννβ ἤοννευ- ϑεβίανγϑα, 
ΤῊΘ ρἷδος οἵ πηιβίευ ἕο Ασομ θα 5 Πποβῦ, 
Τιεδάϊηρ πγ οΠ114, οἰγαϊρ ῦνναν ὑπ6 Αὐρῖνε ὑπγοηρ 
Οδιπονοα. Βαὺ  Πεπ Κιπρ ΑΙ ΘΠ ΠΟΙ 5δνν 
ΤΠ6 τρδϊα ἴον 5] απ σου δηϊουΐηρ {Π6 στονα, 
Ηε Πεανϑᾶ ἃ σζοδῃ, ἢ υυπθα ἢβ Ποδα ἀννᾶῦ 
ν εερίηνρ, πα ἄγον Πὶβ το 6 ΒΘ ογο Π15 ογ65. 1ὅ50 

Βιιὺ ἴο Ποὺ δ 6 γ᾽5 5146 59η6 σᾶπηθ, απα βἰοοά, 
Απᾶ 5α]ά : “ΜΥ ἐδίμου, αὖ ὑπῖπθ Πμαβϑῦ 1 ΘοπΊο, 
Απα ον τὴν σου ΥΥ 5 5ᾶ|.6 τὴν ὈΟΟῪ ρἵνο, 
Απα ἴον 411} Ηε]185, ἴο θὲ 1εα οἵ γοι 
Ὁ πῖο με ἀοααε688᾽ αἰΐαν, νυν] ρ]ν, 
Απᾶ 5δουπορά, 1 [Π15 15 Ηβεανεη᾿ 5 ἄβοῦθο, 
ΡῬΙΌΒΡΘΙ, 850 ἴα ἃ5 γϑϑῖβ Ὑγῦ ἢ Π16, πα νη 
Μἱοΐοτν, πα γεύαση ἴο ἔα Π υ]απά. 
ΤΉδη ἰοῦ πὸ Αὐρῖνε ἰὰν ἃ ῃᾶπα οἢ Π|6: 
5ΠΘπηῦ, ἀπῆϊποῃϊησ, νν1}} 1 γ᾽ 614 τὴν πεοκ.᾿ 1560 

50. 5ρ6Κε 5Π6 ; πᾷ ἃ]] τηδυν] δα ἤθη ποὺ Ποανὰ 
ΤῊς τη θη 5 σουγᾶσα Πα ΠΟΘΙ ΠΟΙΌΪ 51. 
ΒΟΥ βἴοοα ΤΑΙ ΕΠ ν ̓ α5 ἘΠ θη, ν ΠΟ56 ρᾶγὺ ᾿ξ νν85, 
Ργοο]αἰ μη 5 ποθ ἃΠα ἃ τανουθηΐ Ππι5}. 
Απα {ΠῸ 566} (Ἁ]ΟΠ85 πὶ ἃ ρο] θη τηλα πα 
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ἔθηκεν ὀξὺ χειρὶ φάσγανον σπάσας 
κολεῶν ἔσωθεν, κρῶᾶτά τ᾿ ἔστεψεν κόρης. 
ὁ παῖς δ᾽ ὁ Πηλέως ἐ ἐν κύκλῳ βωμὸν θεᾶς 
λαβὼν κανοῦν ἔθρεξε χέρνιβάς θ᾽ ὁμοῦ, 
ἔλεξε δ᾽. ὦ παῖ Ζηνός, ὦ ̓ θηροκτόνε, 
τὸ λαμπρὸν εἱλίσσουσ᾽ ἐν εὐφρόνῃ φάος, 

δέξαι τὸ θῦμα τόδ᾽ ὃ γέ σοι δωρούμεθα 
στρατός τε ̓ Αχαιῶν ᾿Αγαμέμνων ἄναξ θ᾽ ὁμοῦ, 
ἄχραντον αἷμα καλλιπαρθένου δέρης, 
καὶ δὸς γενέσθαι πλοῦν νεῶν ἀπήμονα 
Τροίας τε πέργαμ᾽ ἐξελεῖν ἡμᾶς δορί. 
εἰς γῆν δ᾽ ᾿Ατρεῖδαι πᾶς στρατός τ᾽ ἔστη βλέπων. 
ἱρεὺς δὲ φάσγανον λαβὼν ἐπηύξατο, 
λαιμόν τ᾽ ἐπεσκοπεῖθ᾽, ἵνα πλήξειεν ἄν' 
ἡἐμοὶ δέ τ᾽ ἄλγος οὐ μικρὸν εἰσήει φρενί, 
κἄστην νενευκώς" θαῦμα δ᾽ ἣν αἴφνης ὁρᾶν" 
πληγῆς σαφῶς γὰρ πᾶς τις ἤσθετο κτύπον, 
τὴν παρθένον δ᾽ οὐκ οἶδεν οὗ γῆς εἰσέδυ. 
βοᾷ δ᾽ ἱερεύς, ἅπας δ᾽ ἐπήχησε στρατός, 
ἄελπτον εἰσιδόντες ἐ ἐκ θεῶν τινος 
φάσμ'᾽, οὗ γε μηδ᾽ ὁρωμένου πίστις παρῆν. 
ἔλαφος γὰρ ἀσπαίρουσ᾽ ἔκειτ᾽ ἐ ἐπὶ χθονὶ 
ἰδεῖν “μεγίστη διαπρεπής τε τὴν θέαν, 
ἧς αἵματι βωμὸς ἐ ἐραίνετ᾽ ἄρδην τῆς θεοῦ. 
κἀν τῷδε Κάλχας πῶς δοκεῖς χαίρων ἔφη" 
ὦ τοῦδ᾽ ᾿Αχαιῶν κοίρανοι͵ κοινοῦ στρατοῦ, 
Τόρᾶτε τήνδε θυσίαν, ἣν ἡ θεὸς ἢ 
προύθηκε βωμίαν, ἔλαφον ὀρειδρόμον ; 
ταύτην μάλιστα τῆς κόρης ἀσπάζεται, 
ὡς μὴ μιάνῃ βωμὸν εὐγενεῖ φόνῳ. 
ἡδέως τε τοῦτ᾽ ἐδέξατο, καὶ πλοῦν οὔριον ἡ 
δίδωσιν ἡμῖν Ἰλίου τ᾽ ἐπιδρομάς. 
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Τα ἄον ἃ Κϑοη Κηϊΐα νυ ἢ ἢ ἢἰβ παπᾶ Ππαα ἄγαν 
Οὐ οὗ τς ϑῃφαΐῃ, ἔπδπ οσοννημθα ὑπὸ γηδϊ θη 5 Ποδῆ, 
ΤΠδη Ρε]διβ᾽ 5οὸ.. ἴοοῖκ τπᾶὰπα ἀπ ἰδ} Ρον]. 
Απᾶ τουπᾶ {πὸ αἸταν οὐ της οάαεδ5 τη, 
Απά οὐἱοᾶ : “Ζ6ι5᾽ Ἰλαιρη οι, βάν ον οὐ ἃ θοαβδίθ, 1670 
Ὑγποθο νι Π6 615. οἵ ΠΙρὴς 10}} βρ! εμάοιινβ ὑΠγοι» ἢ {ΠῸ 

ΘἼΘΟΙΩ, 
Αοοερῦ {Π|5 οἤδυηρ᾽ νυ ΠΟ τὸ το που {Π|66, 
ΑοΠαθα᾿ 5 ποϑῖ, τ Αραμηθυηποι Κῖμηρ, 
ΤΠ6 πη5}} 164] Ὀ]οΟα {ἸΠῸλ ἃ [αἰν τα] θη 5 ΠΘΟΚ ; 
Απά σγαηῦ {Π6 σΆ]}}6γ5 νουαρίηρ' ππνεχϑᾶ ; 
Απα συδηΐ Οἵ" ΒΡΘΑΥΒ Τηὰν 5001} {π6 ἴοννοῖβ οὐ ἼΤτογ. 
ὙΠ Ρον οα ποαάβ Αἰγειιθ᾽ 50Π5 Δ Π6 4}} {Π6 Ποϑὲ 
Βίοοα. ΤΠε ρῥυϊοθῦ ἴοοὸκ ἴῃς Ἰζηϊξθ, πῈ βρᾶῖκθ {ΠῈ 

ΡΙΓΆΥΘΥ, 
Ης βοαπηθα Ποὺ ἐῃτοδῦ ἴον Πεΐοϑῦ ραοα ἴο βίνϊκο..- 
ΓΠΘι ἘΠγΟ Ρ}. τὴν 501} Θχοθθαϊηρ Δηρι 5}. {Π}}6 : 1680 
Μίης ποδᾶ ἀτοορθα : -ἴο, ἃ βιιάάθη τηΐσϑοϊα ! 
ΤῸ δα ἢ πὰ Ρ]αΐα]ν Ποατα ὑΠ6 Ὀ]Ϊονν βὑσηκα Ποῖηὸ ; 
Βιιΐ {Π6 πιαϊα- - ποπα ᾿πονν ἡ ΙΌΠ6ν 5η6 Παα νδη]5Π66. 

Τιουα οὐἱδα ἐπ ρῥυϊδϑῦ : 41] βδοῃοϑᾶ Ῥδοὶς {Π6 οὐν, 
ΒΘοίηρ ἃ ροτξεηῦ ὃν βοιηθ (οα βϑηῦ ἄοννη 
{ΠΠ]ἸοοκΚοα- ον, ραβὺ 6] 168, Δ] εἰ βθθη. 
Τὸν σαβρίηρ οα {π6 στουηα ἔπθγα ἰὰν ἃ Πἰπα 
Μοβῦ παρε ἴο 566, πα ραβϑίηρ [αἰν ἴο νίονν, 
ΜΠ ψΠοβα Ὀ]οοα 411 {πὸ σή 4655᾽ αἰΐαν τὰ. 

ΤΉ 6 Δ] Πὰ5 οὐ. Πονν οἸΔα]ν να ΠΥ σι 55 :--- 1590 
“Ὁ οἰ ο αϊηβ οἵ [ῃ15 Ἰεασπιεα Δοῆδοδη Πορῦ, 
566 γε {115 νἱοῦίμη ᾿γ {Π6 οαάε85 ἰδ]α 
Βεΐξογτε Πδὺ δἰἴδυ, θνεῖ ἃ πηοπηζαΐη ΠΙ ΠΩ ἢ 
ΤῊΪ5. ΠΟ] 45 51η6 τοῦθ Δοοθρίδ Ὁ]. ἘΠδη {Π|6 τηδὶά, 
'ΓΠαῦ 516 5ἴαϊπ ποῦ ψ Ὁ} ποῦ] 6 ὈΪ]οοα ΠΟΥ ἀΠ08Γ. 
ΟἸΔαΙν 516 Παίῃ δοςερἐεα ὑΠ|5, ἀπ σγδηΐβ 
Τὸ 5 ἔπὶν νονᾶσα δηα οηδοῦ προὴ ἼΤΟΥ. 
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πρὸς ταῦτα πᾶς τις θάρσος αἶρε ναυβάτης, 
χώρει τε πρὸς ναῦν" ἡμέρας ὡς τῆσδε δεῖ 

1600 λιπόντας ἡμᾶς Αὐλίδος κοίλους μυχοὺς 
Αἴγαιον οἶδμα διαπερᾶν. ἐπεὶ δ᾽ ἅπαν 
κατηνθρακώθη θῦμ᾽ ἐν Ἡφαίστου φλογί, 
τὰ πρόσφορ᾽ ηὔξαθ᾽, ὡς τύχοι νόστου στρατύς. 
πέμπει δ᾽ ᾿Αγαμέμνων μ᾽ ὥστε σοι φράσαι τάδε, 
λέγειν θ᾽ ὁποίας ἐκ θεῶν μοίρας κυρεῖ 
καὶ δόξαν ἐ ἔσχεν ἄφθιτον καθ᾽ “λλάδα. 
ἐγὼ παρὼν δὲ καὶ τὸ πρᾶγμ᾽ ὁρῶν λέγω: 
ἡ παῖς σαφῶς σοι πρὸς θεοὺς ἀφίπτατο. 
λύπης δ᾽ ἀφαίρει καὶ πόσει πάρες χόλον" 

1610 ἀπροσδόκητα δὲ βροτοῖς τὰ τῶν θεῶν, 
σῴζουσί θ᾽ οὺς φιλοῦσιν. ἥμαρ γὰρ τόδε 
θανοῦσαν εἶδε καὶ βλέπουσαν παῖδα σήν. 

ΧΟΡΟΣ 
. “ , ἐκ κε) ταν ΄, 3 ἡ , ὡς ἥδομαί τοι ταῦτ᾽ ἀκούσασ᾽ ἀγγέλου" 

“ 355. Ὁ Ἃ ὰ ΄ 

ζῶν δ᾽ ἐν θεοῖσι σὸν μένειν φράζει τέκος. 

ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 
ὦ παῖ, θεῶν τοῦ κλέμμα γέγονας ; 
πῶς σε προσείπω ; πῶς δ᾽ οὐ φῶ 
παραμυθεῖσθαι τούσδε μάτην μύθους, 
ὥς σου πένθους λυγροῦ παυσαίμαν ; 

ΧΟΡΟΣ 
καὶ μὴν ᾿Αγαμέμνων ἄναξ στείχει, 

1020 τούσδ᾽ αὐτοὺς ἔχων σοι φράζειν μύθους. 

ἈΓΑΜΕΜΝΩΝ 
Ν [ἐ 3,,.5 ᾿ ΣΝ 

γύναι, θυγατρὸς ἕνεκ᾽ ὄλβιοι γενοίμεθ᾽ ἄν' 
ἔχει γὰρ ὄντως ἐν θεοῖς ὁμιλίαν. 
χρὴ δέ σε λαβοῦσαν τόνδε μρϑοι: νεαγενῆ 
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ΙΡΗΙΘΈΝΕΙΑ ΑΤ ΑΥΠΠ5 

Βς οἵ ροοά οἴδοὺ ἔπθ πη Ἔν οὺν Πα πο Υ ! 
Ητπος ἴο {Π|6 ρσΆ ΠΟ 5 ; ἴον ὉΠ|5 ἀαν πγιϑὺ νγ6 
ΕἸεεῦ ουὐῦ οὗ ΑὉ]15᾽ ΠΟΙ ]ονν αν 5, ἃ) ΟἹΌΒ85 
Τῆς Αεροδὴ βυγσο. 850 Ψ Ώ θη {πὸ ν᾽ οἴη 41] 
γγὰς Ῥαχηῦ ἴο 5Π65 ἴῃ ὑπὸ ΕἾτε- οΟα᾽ 5 ἤδιῃηθ, 
Μεοῦ ρυάγοῦ Π 6 οἤευθα ἴον ὑπ Ποβῦ 5 γθία η. 
Με Αρδιηθθηοη ΒΡ6α ἴο [6}} {π6ὸ {Π|5, 
Δπά 8ὰν νη αῦ Πδανθης-βοηῦ ξογξαηα ἔαῖν ἢ6 ΠΔΈΠ, 
γμπαῦ ἀθαῦη]εθβ5 ἔαπιθ. ἀπ νοιρ} Η 6115 πῸ [νὰ1}} 

γΟῊ. 
9, 1 ννὰβ ὑπδυθ, Δ] ΘρδαΪς ἃ5. Ο" 6 Ψ}]|Π10 58}. 
Του ὈΥ1655 ὑπ ν ΟΠ] ννὰ5 νγα δα το ὑπὸ οαϑ. 
ΒΟΥ δᾶν ρυῖθῖ, οθαθα {ΠῸΠῚ υνγα ἢ} ἀσαϊηϑδὺ ὑπ ν Ἰονά. 
ΟἿ᾽ που ἕα]β απ] Θβθθη {πΠῸ (ἀοε8᾽ ννᾶγ5 ἅ16, 
Απα ψ]οπὶ ὑΠθν ἰονα ὑπὸν βάν : ἔν ὑΠ15 βᾶπι6 ἂν 
Π νῖηρ' πα Πἱντηρ Πα ἢ ΘΠ 6] 4 {πῆ ὴν ΘΠ1]1α. 

ἙΟῊΗΟΙΞ 

Ηον ρα 1 θαι {Π6 Τ᾿ Θϑ ΠΡ Υ 5 ΤΘΡΟΙ ! 
Ηδε βαῖτῃ ὑπ ν ΟΠ1]4 θ᾽ 65 Πντηρ' ταῦ {Π6 (οϑ. 

ΟἸΥΤΕΜΝΕΒΥΠΑ 

Ο ἀδιρ) δον, οὐ ν ῃαὺ οα 5ἤο] θη αὐ {Ποῖ ἢ 
Ηονν 514}} 1 4 ἔαγθυνθ!]! το π66 ἢ. -- ἤονν 
Κπονν {Π|5 ΤῸν ἀαρῦ θυ ἃ ϑυνθοῦ 116, βροκθὴ 
Τὸ π 64] 6 πρανὲ ἐπα ἴον ὉΠ 66 5. ὈΥΌΚΚΘη ἢ 

σηΠο 8 

9 πον ὲ Κίηρ Αραμπηθηποι ἄγαν Ὁ} πἱρἢ 
Βεδυῖηρ ὑπὸ 56] ἔβα πλ6 ἴα] 6 ἴο [611 ἴο {Π 66. 

Επιίον ΛΘ ΑΜΈΜΝΟΝ. 
ΛΘΆΜΕΜΝΟΝ 

ὙΥΊδ, ον. οὐν Οἢ11 4 ̓5 αἴ ΠΊΡΡΥ τᾶν ΜῈ ΒΘ, 
Εν 586 ἴῃ ὑλιτ Πα. 6] ον 510 1 οάαϑ. 
Νον ππϑὺ ὑποῖ ἴαϊκα ἐΠ}15. νυ Θδη] ]ηρ 1116 οπο, 
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ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥ̓ΛΙΔῚ 

Ν “ ἐς 

στείχειν πρὸς οἴκους" ὡς στρατὸς πρὸς πλοῦν ὁρᾷ. 
καὶ χαῖρε: χρύνιά γε τἀμά σοι προσφθέγματα 
Τροίηθεν ἔσται. καὶ γένοιτό σοι καλῶς. 

ΧΟΡΟΣ 
- “ , 

χαίρων, ᾿Ατρείδη, γῆν ἱκοῦ Φρυγίαν, 
χαίρων δ᾽ ἐπάνηκε, 

, Ψ, ἴω λύτο; Ν 7 ἰς Ἂ 

κάλλιστά μοι σκῦλ᾽ ἀπὸ 'Ἱροίας ἑλών. 

[50 



ΤΙΡΗΙΘΕΝΕΙΑ ΑΤ ΑΥἹ185 

ΑΠΑ ἸΟΌΣΠΘΥ ΠΟΠῚ6 ; ἴοι βεανναγα Ἰοοῖκ5 ὑπ Ποβῦ. 
Τάγον 6]] :--ἰὐ 5114}} θῈ Ἰοπρ' ἐσὲ {πΠ66 1 ρσγβοῦ, 
ΕἸΌπὶ ΤΊΟΥ ταϊανπῖηρ. Β6 10 γν6}} ψ ἢ {Π 66. 

ΟΗΟΕῦΒ 
ὰ55, Αὐγεαθ᾽ βοίοῃ, ἴο Ρἢγν σα β Ια πα νυ 1}}} Ἰον, 

Απᾶ ν ἢ ον Πόσα {]ι6 θατ 116 -ἴο]} οοληθ, θθαυῖηρ {116 
Θ᾽] ουϊοιιβ 5601] 

ΟΥ̓ΊΤΟΥ. 
[Παθηηΐ ΟΜ ΝΕΒ. 

15] 



ἈΚ τ αὶ ἀμ 

ὲ ἀὐὐτο ΦΑΠΡΗΩΝ, Ων Ἵ. 

“ ΤΠ ύΣ 2. ΠΟ ΦΑΔῚ 

810} 

αὟ, Ἧ 3 ἔγενε ἱ ΦΗ ΝῚ ὙΠ 4 0 ,3,. 5. 017 ΥΩ 

ΠΕΡ Ὀπρασι οὐπσὸ, ΠΌΣΟ ρα ἢ ΠΙΟΥΣ ψόΐ τὺ ΒΝ 
ποῦ ΠΟΘ ΤΣ 



ΚΗΕΘΌΘ 





ΔΒΟΌΜΕΝΤ 

νῊηεν Πρδοίου. αμὰὶ ἰἠο 7 γογατιδ, ασ Ποπιον οἰ οί ἐλ {6 

ΕἸσλμι Βοοῖ 9} μὲ Πα, παὰ ἀγίυοη ἰμ6 γος ζγῸρι 

ὀφίογε Τγου ὑαοῖ [0 ἐδιοῖν Θά} δϑοϊαο ἐλ6 5θα, {π6 ἠοδέ οὕ 

Τ οῊ ἰάψ 70} ἐμαὶ πῖσλέ ἐπ ἐλ ρίαϊε ουογαρσαῖηδέ ἱλθηι. 

“νὰ ἐμὸ Γγο)άης δοπί ζονι ])οίοη ἃ ὅρῳ ἰο ἔπουν τυλαί 

ἐμὲ ατγεοῖς γθεγ γεϊπά θα ἰο ο. θεέ ἐδογο τυθηΐ {ον αἰδὸ 

ὥσο δρίθ5 ἤγοηι {π6 ὁαηὶρ οΓ᾽ {Π6 (ἰγδοῖδ, δυο (ἐγ 5δοιιο 

απεὶ ])Ἰοηιδείος, απ ἐλθδο ηιθέ 1])οίον ἀγα οἰεην ἠΐηι, αν 

ἐμαὶ κδ πμαὰ (οἰ ἐδθηι ἐπ ᾿ῖδ ἔδαν αἰΐ τ᾿αὶ Π]ιοη τυομ αὶ ἔπουν 

Οὐ {πὸ αγγαμ οἱ ἐμθ το αηδ, απαὶ ὁ {᾿ὸ οοηιῖησ ο΄ ἐμοὶ» 

γεαὶ αἰΐῳ, Πλοδις {πὸ ΤΠ γαοίαη, ἰἢ6 σὸν οὐ α Οοαάο65. 

Απα Πεγεῖη 15 ἰοἰα ὁ 1Ὧ6 σογηυῖησ οὐ 1μ6 7 γαοίαν ἀΐην, 

πὰ Γ᾽ αἰΐ ᾿᾿αὶ δε οι} {παὶ πῖρλέ ἦα [6 ὁαμρ ο΄ {6 

Τγο͵αη5. 



ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤῸΣ ΠΡΟΣΩΠᾺ 

ΧΟΡΟΣ ΦΥΛΑΚΩΝ 

ΕΚΤΩΡ 

ΑἹΝΕΙΑΣ 

ΔΟΛΩ͂Ν 

ΑΓΓΕΛΟΣ 

ΡΗΣΟΣ 

ΟΔΥΣΣΕΥΣ 

ΔΙΟΜΗΔΗΣ 

ΑΘΗΝΑ 

ΠΑΡῚΣ 

ΡΗΣΟΥ ἩΝΙΟΧΟΣ 

ΜΟΥ͂ΣΑ 



ΡΒΑΜΑΤΙΒ ΡΕΒΒΟΝΑΚΒ 

ΗΈΟΤΟΕ, εαρίαϊη 607 {διε ποδί ο Ττον. 

ΑΈΝΕΑΒ, α Τ τογαπ οσλίεί, 

ΘΟΙΟΝ, α Ττο)απ. 

ΒΗΕΡΗΕΕΡ. 

ΒΉΗΕΒΌΞΒ, ἀΐηρ οὐ ΤΆγατε, δον οὕ ἐπε Μιι5ε Τενρδβίολογε. 

ΟΡύββεῦβ, α ογαγίῳψ Οτεεῖ. 

ΒΙΟΜΈΡΕΒ, α ναϊταπί ατεεῖξ. 

ΑΤΗΕΝΑ, α (Ἰοαα1ε88. 

ῬΑΞΕΙΒ, παηιεί αἶδο Αἰεχαπάεν, α Τγο)ατι, δοπ οΓ Ῥυίαηι. 

ΟἸΑΚΙΟΤΕΕΕΒ οὗ ἤλεδιι8, 

ΤῊΕ ΜυβῈ 7Τεγρϑβίολουε, ηιοί]ιεν 9. Κλιδδιι8. 

ΟΗΠΟΕΤΞΒ, οοπϑίβέϊηῳ 9 βετέϊηεὶς οΓ {πε Ττογαπ αγηιῃ. 

Οτιαγαά οΓ Πεείον, ϑοίαϊεγδ οὗ ἐἶια Τ λγαοίαπ αγηιψ. 

ΒΟΕΝΕ : [ἢ {Π6 οδπιρ οὗ ΤτοΥ, Ὀθίοτο Ἠδοΐογ᾽β ὑθηῦ. 
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ΡΉΣΟΣ 

ΧΟΡΟΣ 
Βᾶθι πρὸς εὐνὰς 
τὸς ᾿Εκτορέους τις ὑπασπιστῶν 
ἄγρυπνος βασιλέως, εἰ τευχοφόρων 
δέξαιτο νέων κληδόνα μύθων, 
οἱ τετράμοιρον νυκτὸς φρουρὰν 
πάσης στρατιᾶς προκάθηνται. 
ὄρθου κεφαλὴν πῆχυν ἐρείσας, 
λῦσον βλεφάρων γοργωπὸν ἕδραν, 
λεῖπε χαμεύνας φυλλοστρώτους, 
ἽἙκτορ' καιρὸς γὰρ ἀκοῦσαι. 

ΕΚΤΩΡ 
τίς ὅδ᾽; ἢ φίλιος φθόγγος ; τίς ἀνήρ ; 
τί τὸ σῆμα ; θρόει: 
τίνες ἐκ νυκτῶν τὰς ἡμετέρας 
κοίτας πλάθουσ᾽; ἐνέπειν χρή. 

ΧΟΡΟΣ 

φύλακες στρατιᾶς. 
ἙΚΤΩΡ 
τί φέρει θορύβῳ ; 



ΒΗΒΘῦϑ 

ἔπιον σπου πιαγολῖης ἰὁο Π εοίον᾽ 5 ἰεμί, ῥθίονο τυ ῖαῖ) 
σίαπα σπαγ5. 

σηοΗῦβ 
Ηο, ρΡᾶ885 ἴο ἐπε σόοῦοῇ οἵ Ἡδοῖΐου γοι Ἰοτά, 

Υε ννατομ αι] Πα ημοἤσηθη ὑπαὶ σαν Π]5 5]6 60, 
1Ὶ ρεύόμᾶποο Π6 νν1}] πρανῆ θπι οὐ" {14 η 95, {Ππ6 τνοσὰ 

ΟΥ̓ τπϑὰὰ ἐπτοιρὴ ὑπ πἰρ 5 Του "ἢ νναΐοῃ ὑπαὶ 
Κορ 

Τῆς νἱάς νὰν -ποβὺ 5816- ποθ νυ ἢ {Π6 5068 Γ. 
Ηο ! ταῖβο ἐπῖπο μοδα οὶ ἔπ ἀυτη πρϑίαν!πρ; 
ἴΠπ564] ὑπῖπθ αγϑβ, ὑπ Ρα1116-αἰβυηανηρ : 

ΤΘᾺΡ ἔτουὴ ἐπῖηε θαυ -ϑὕγαννη ᾿θαΐ- 6 α 5616, 
Ηδεοῖον : ̓εἰ5 εἴπη ἴο ΠΘΆΓ, 

πίον ΠΈΟΤΟΗ 7γοηι ἦε ἰοηί. 

ΗΕΟΤΟᾺ 
Ὑπὸ σομγεῦ ἢ--ἰπ νοῖος οἵα 166 9---ὐνῃδὺ νυ} 

ΤΠ6 νναϊομννονα σῖνο. ὥὄρεακ ὕποὰ ! 
ὙΠΟ τὸ γα ὑπαῖ ἄγαν Πρ πη ὑΠῸ Πουγΐ5 οὗ {πΠῸ πἰρὐ 

Τὸ τὴν οοιοἢ ἢ Ὗα τηϊϑὺ ΔΉΒΟΥ ΠΟΥ. 

ΓΗΟΗΤ5 
Θρηςη6]5 ννα. 

ΗΕΟΤΟᾺ 
ὙῊγ ὑποη ἐπὶ5 ἀρ} 
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80 

40 

16ο 

ΡΗΣΟΣ 

ΧΟΡΟΣ 
θάρσει. 

ΕΚΤΩΡ 
μῶν τις λόχος ἐκ νυκτῶν ; 

ΧΟΡΟΣ 

οὐκ ἔστι. 
ΕΚΤΩΡ 

τί γὰρ φυλακὰς προλιπὼν 
κινεῖς στρατιάν, εἰ μή τιν᾽ ἔχων 
νυκτηγορίαν ; ; οὐκ οἶσθα δορὸς 
πέλας ᾿Αργείου νυχίαν, ἡμᾶς 
κοίτην πανόπλους κατέχοντας ; 

ΧΟΡΟΣ 
ὁπλίζου χέρα, συμμάχων, στρ. 
“Ἕκτορ, βᾶθι πρὸς εὐνάς, 
ὄτρυνον ἔγχος ἀείρειν, ἀφύπνισον, 
πέμπε φίλους ἰέναι “ποτὶ σὸν λόχον, 
ἁρμόσατε ψαλίοις ἵππους. 
τίς εἶσ᾽ ἐπὶ Πανθοΐδαν, 
Ἂ Ν 2 » , ,΄ ἊΝ ᾽ ω ἢ τὸν Εὐρώπας, Λυκίων ἀγὸν ἀνδρῶν ; 
ποῦ σφαγίων ἔφοροι; 
ποῦ δὲ γυμνήτων μόναρχοι ; 
τοξοφύροι δὲ Φρυγῶν 
ζεύγνυτε κερόδετα τόξα νευραῖς. 

ΕΚΤΩΡ 
Ν δὴ ᾽ , ,ὔὕ 3. ΤῊΝ ΄, 

τὰ μὲν ἀγγέλλεις δείματ᾽ ἀκούειν, 
δ Ν ,ὔ ΟΝ “ 

τὰ δὲ θαρσύνεις, κοὐδὲν καθαρῶς" 
᾽ 39.»ϑ, 4 "ὰ Ν - 

ἀλλ᾽ ἢ Κρονίου Ἰ]ανὸς τρομερᾷ 
μάστιγι φοβεῖ ; φυλακὰς δὲ λιπὼν 
κινεῖς στρατιάν ; τί θροεῖς ; τί σε φῶ 

, ) 7 Ν δὰ ᾽ ᾿ 

νέον ὠγγέλλειν ; πολλὰ γὰρ εἰπὼν 
οὐδὲν τρανῶς ἀπέδειξας. 



ΒΗΒΒΙ5 

σηοΗῦΒ 
Εραν ποῦ. 

ΗΕΟΤΟΚΝ 
5. δῇ διηθρι5 οἵ ἀυ Κῆ 655 Οἢ 5 Ὁ 

ΘΗ 5 
Ναν, ΠΟΠ6. 

ΠΕΈΟΤΟΕ 
ὙΥμν ὑπ θη Παβῦ ἔουβακ θη ἔΠι5 

ΤῊν πναΐοῃ, ἀπα τπιργουβοϑῦ ἐπα Πποβῦ, 1 ποὰ θυϊησ 
Νὸ {ἰαϊποβ ὃ Κποναβῦ ὕπου ποὺ μουν ΠΪρ] 90 
Τὸ ὑπ6 Αὐρῖνο βρέξαυβ 116 5] μου] ρ᾽ 
Οὐ τη κΚ5 ἴῃ ὑποῖν θας 16 -ῬΆΠΟρΡΪν ἢ 

σηοαῦΒ 
Ναν, Ραὺ νυ ἀυμιθα Παηα, Ηδοΐου, βΘρεεάὰ (1.) 

Ηδποα ἴο {πῖπ6 }1168᾽ τοϑυϊησ- ]δοα: 
Πουβα ὑπ 6 πὶ ἔῸ ΠῚ 5] τη 61, ΔΠ6 Ὀ]4 πρταῖθα 

ΞΡ θαι: Ἰοὖ ἃ ἔυ] πα ἕο ἔν νυ ᾶγ- θα Πα στη. 
Βιῦ γε δπᾶ γα 16 πὸ οΠανϊοῦ- ἐδ βα. 
ΠΟ νν1]] σῸ ἴῸΣ τι5 ἴο Ῥαῃύποῖϊβ᾽ 50}, 

Οὐ Εππορα᾿β, {π6 οἢ]οΓ οὗ [Π6 ΤΠ γοῖδη τᾶν ἢ 
Ποῖα 6 ἐπ οῃοοβεῖβ οἵ ν]οὐϊπης ἴο Ὀ] 6 Θά ἢ 80 

Απᾶ {πὸ οαρίαϊπ5 οἵ ἀαγίμηθη, ποτα θῈ ἐπον ἢ 
Αὐόομοῖβ οὗ ΡΗννρίῖα, ᾿οὖ δίπουν θ6 β!ρρεά 
Ο᾽ ἐὺ {πε ποΐοπμεβ, ἴο βίναϊη ἔπε Ῥον 5 πογη-ἐἰϊρὲ ! 

ΠΕΟΤΟΗ 
Ι͂ῃ ραγὲ ἀοϑβὺ ὕποι Ὀγησ ἴο τι {14]ηρ5 οἵ ἀγοδί, 
Τὴ ρατῦ οἵ σοοα σἤθου; ποιρῆῦ Ὀ]ΔΙΠΪΥ 15 5816, 
Ηδτὴ Ζειυθ᾽ 50 Ῥαπ ψ ἢ πα βοοιτσο οἵ Θααϊκίηρ 
Βύσαοῖκ ἔΠ6 6, ὑπαῦ ἐπτι5 ὑῃν νναύοῃ ἐουβακίηρ' 
ὙΠοα σἰαγε]οϑῦ ἴπΠς ποοῦ ἢ Υ Παῦ τηθαποῖῃ ὑῃν οἱὰ- 

ΤηΟτ ἢ 

ὙΥΠαὶ αϊησθ τα ἐπὶπο ἢ [Ι͂ἢ ὑπ γ ῥῬϑηϊο- 8 υητη 
ΟΥ̓ Ὁπγοηρίηρ νου 5 15 ἃ τ] 4616 πῃγοδή, 40 

τόι 

ΟΣ; 1 Μ 
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ῬΗΣΟΣ 

ΧΟΡΟΣ 
ΘΝ. 4 Ἃ ᾽ , ΕῚ 

«πύρ᾽ αἴθει στρατὸς ᾿Αργόλας, ἀντ. 
“Ἑκτορ, πᾶσαν ἀν᾽ ὄρφναν, 
διιπετῆ δὲ νεῶν πυρσοῖς σταθμά. 
πᾶς δ᾽ ᾿Αγαμεμνονίαν προσέβα στρατὸς 
ἐννύχιος θορύβῳ σκηνάν, 
νέαν τιν᾽ ἐφιέμενοι 
βάξιν. οὐ γάρ πω πάρος ὧδ᾽ ἐφοβήθη 
ναυσυπόρος στρατιά. 
σοὶ δ᾽, ὑποπτεύων τὸ μέλλον, 
ἤλυθον ἄγγελος, ὡς 
μήποτέ τιν᾽ ἐς ἐμὲ μέμψιν εἴπης. 

ἙΚΤῺΡ 
εἰς καιρὸν ἦλθες, καίπερ ἀγγέλλων φόβον" 
ἅνδρες γὰρ ἐκ γῆς τῆσδε νυκτέρῳ πλάτῃ 
λαθόντες ὁ ὄμμα τοὐμὸν αἴρεσθαι φυγὴν 
μέλλουσι" σαίνει μ᾽ ἔννυχος φρυκτωρία. 
ὦ δαῖμον, ὃ ὅστις μ᾽ εὐτυχοῦντ᾽ ἐνόσφισας 
θοίνης λέοντα, πρὶν τὸν ᾿Αργείων στρατὸν 
σύρδην ἅ ἅπαντα τῷδ᾽ ἀνωλῶσαι δορί. 
ἡ εἰ γὰρ φαεννοὶ μὴ ξυνέσχον ἡλίου 
λαμπτῆρες, οὐκ ἂν ἔσχον εὐτυχοῦν δόρυ, 
πρὶν ναῦς πυρῶσαι καὶ διὰ σκηνῶν μολεῖν 
κτείνων ᾿Αχαιοὺς τῇδε πολυφόνῳ χερί. 
κἀγὼ μὲν ἢ “πρόθυμος ἱ ἱέναι “δόρυ 
ἐν νυκτὶ χρῆσθαί Τ᾽ εὐτυχεῖ ῥύμη θεοῦ: 
ἀλλ᾽ οἱ σοφοί με καὶ τὸ θεῖον εἰδότες 
μάντεις ἔπεισαν ἡμέρας μεῖναι φάος, 
κἄπειτ᾽ ᾿Αχαιῶν μηδέν᾽ ἐν χέρσῳ λιπεῖν. 
οἱ δ᾽ οὐ μένουσι τῶν ἐμῶν θυοσκόων 
βουλας" ἐν , ὄρφνῃ δραπέτης μέγα σθένει. 
ἀλλ᾽ ὡς τάχιστα χρὴ παραγγέλλειν στρατῷ 



ΠΒΗΒΒΌΒ 

σηοπῦβ 

Αὐροβ᾽ αὐγᾶν 5 ἢ Ρα]6-ἢνεβ ἃρῖονν, (Δπι.) 
Ἐξδόξεον; Θηκιπα]δα τΠ6 ᾿ϊνεϊοηρ πἰρῦ ; 

Απά Π6 Ἰἴπ65 οἵ {πεῖν ρΆ] 1 ν5 ἘΣΤΙ ΤΟΣ ΝΕ ΔΥΘ 
Ῥυῖρ ἢ. 

Απαᾶ ψ1 ταπιυ]ῦ ἴο Κίηρ Αραμπηοτηποπ᾽ 5 ἱεηΐ 
ΒΘ γθδυηΐπρ; ὑπο ῖν νναυυ ον -ἐΠουβαηαβ ρῸ : 
“Τὴν Ρεμεϑβὺ δ᾿ ΠδῪ οὐ : ἔΠ6Ὺ ἅγὰ νϑῃοιηβηΐ. 

ΝΘ νοΥ ἴῃ 5 Οἢ ννῖθο μογοϊοξοσα 
Θοαγοα νγὰρ ὅπΠ6 βϑάτ- οσπα ποὺ οἵ {πε ἴοο. 

5ο-- [ὉΥ 1 ἀοιυθίοα τνπαῦὺ ἴσης Παῖῃ ἴῃ οἴοτγο--- 
Βεανίης τὴν ὑἰάϊηρσο ἕο ὑΠ6 6 1 οΔη16, 60 
ὙΠαῦ τ {π66 1 ΡῈ Πποποοίοντ ἢ οἰθαν οἵ Ὀ] 6. 

ΗΕΟΤΟΕΝ 

ΤΊ ΠλΕ]ν ὑποὰ σομ᾽ δῦ, ἐποῦρ ἢ ποι ἀοοῦ Πουα]α ἔδδυ. 
Ὑοη τη6} 816 τηϊη δα ἴο ἤδο ον {ΠπῸ ἰαπα 
ὙΠ αν ΚΠ ηρ' ον, Θϑοαρίηρ᾽ 50 τὴν ΚΘΗ: 
ΤΠ ον θθδοοηβ οὗ {πε πὶσηῦ ἤδ9 ἢ {Π|15 ἴο τη. 

ΑἸ Βουΐαηθ, ὑπαῦ που 5Που]ϑὃ ἴῃ ἐγ! πὴ ρ 5. ΠῚ 
οθ᾽ οὗ Πΐβ ῥύδὺ {πὸ Ἰίομῃ, εὐ τὴν ΒΡ" 
ὙΠ οΠ6 5 ΟΟΡ τὰ Κα ἢ ὁπα οἵ Αὐ σοϑ᾽ Ποϑὺ! 

ΕοΥ, Πα [Π6 βιιη᾽5 Ὀυῖσῦ ἴογοο5 ποῦ ΕΣ ααθποΠεα, 
Ι μα ποὶ βίαγεα {Π6 ἩΠΠΠΩΡΗ Οἵ τὴν ΒΡ ἂν οὐ 
Εγθ 1 Πεαὰ θυσπῦ ὑπαὶ 5}1ρ05, ϑσϑυνερὺ ὑμγοιρἢ {Π 61} 

ἰεηΐς, 

5] αν ηρ Δ θδηβ ν Ὁ} ὑΠ15 ἀθανῃ-τδπρηῦ Ππαηά. 
Αῇτε ννὰβ Ε ἴο ργδβ5 οὴ ψὶ ἢ ὑΠ6 5Ρρθᾶν 
Βν πὶρμέ, ἴτε Ποανθη-βοηῦ ἔογθιπα αὖ πε ἤοοα ;: 
Βαυΐῦ γουν υνῖβα 56 ο 5, νυν ΠΙΟ ἢ Κηονν ὑΠ6 τηϊπα οἵ οά, 
Ῥευβυδαάθα μγ6 ἴο τναῖδ ὑπ6 ἄδννῃ οὗ ἄδγ, 
Απαᾶ Ἰδᾶνα ἔπεπ πὸ Δομάθδη οἡ αὐνῪ ᾿απά. 
Βυΐ {πες ἔοε.- ἐλον ἴου τὴν βού βαγ ουβ᾽ το 8 
Ὑν αἷῦ ποῦ : ἴῃ ἀδυκη 655 ΤΠ υν 5 πνὰχ ἰπ ταϊοὐ ! 
ιν ΤῸ σητιϑῦ να Βρε θα οὐν συσημηοη5 ἐπγοιρ ἢ ὑπΠ6 ποϑῦ ΤῸ 

τό3 
μ 2 
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ΡῬΗΣΟΣ 

τεύχη πρόχειρα λαμβάνειν λῆξαί θ᾽ ὕπνου, 
ὡς ἄν τις αὐτῶν καὶ νεῶν θρῴσκων ἐ ἔπι 
νῶτον χαραχθεὶς κλίμακας ῥάνῃ φόνῳ, 
οἱ δ᾽ ἐν βρόχοισι δέσμιοι λελημμένοι 
Φρυγῶν ἀρούρας ἐκμάθωσι γαωπονεῖν. 

ΧΟΡΟΣ 
“Ἑκτορ, ταχύνεις πρὶν μαθεῖν τὸ δρώμενον" 
ἅνδρες γὰρ εἰ φεύγουσιν οὐκ ἴσμεν τορῶς. 

ἘΚΤΩῺΡ 
ἰ, Ν ΑΞ Ὁ) » [έ 3 » , τίς γὰρ πύρ᾽ αἴθειν πρόφασις ᾿Αργείων στρατόν ; 

ΧΟΡΟΣ 
--" ἴ “ ’ οὐκ οἶδ᾽" ὕποπτον δ᾽ ἐστὶ κάρτ᾽ ἐμῇ φρενί. 

ἙΚΤΩΡ 
ἂ Ι͂ 

πάντ᾽ ἂν φοβηθεὶς ἴσθι, δειμαίνων τόδε. 

ΧΟΡΟΣ 
5, - , - 

οὔπω πρὶν ἥἧψαν πολέμιοι τοσόνδε φῶς. 
ἙΚΤΩΡ 

ΞΟ ᾿ " “ » 2 . ΄ οὐδ᾽ ὧδέ γ᾽ αἰσχρῶς ἔπεσον ἐν τροπῇ δορός. ᾿ 
ΧΟΡΟΣ ] 

᾿ ΤΟΥ Μεῖν ας 1:4 Ν Ν Ὧν ἴω , σὺ ταῦτ᾽ ἔπραξας" καὶ τὰ λουπὰ νῦν σκόπει. 
ἙΚΤΩΡ 

ω - - “- - , 

ἁπλοῦς ἐπ’ ἐχθροῖς μῦθος ὁπλίζειν χέρα. 
ΧΟΡΟΣ 

καὶ μὴν ὅδ᾽ Αἰνέας καὶ μάλα σπουδῇ ποδὸς 
στείχει, νέον τι πρᾶγμ᾽ ἔχων φίλοις φράσαι. 

, ΑΙΝΈΙΑΣ 
“Ἕκτορ, τί ρῆμα νύκτεροι κατὰ στρατὸν 
τὰς σὰς πρὸς εὐνὰς φύλακες ἐλθόντες φόβῳ 

νυκτηγοροῦσι καὶ κεκίνηται στρατός ; 

ἙΚΤΩΡ 
Αἰνέα, πυκάζου τεύχεσιν δέμας σέθεν. 
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ΚΗΒΒΌῸΒ 

ΤῸ ρστάᾶβρ ὑπαῖν τοϑαν ἉΓΠΊ5, ἴο 5Π14]κ6 οῇ 5]6δ 6, 
ὙΠαῦ βουη8---- θα, ἃ5. ΡΟ γα {Π|6 1π 5}}105 ὕπο ν ϑρυϊηρ,--- 
ὙΜΊΕΗ ΡΟ Κ5 ΒΡ αυ-ΒοΟυ αὶ ΠηὰῪ βὕδίηι ὑΠΠ61ν σα τη σνναν5 Γοα, 

. Απά οἴμουβ, θοππηοη 5βηαγθα 1η ΘΟἸΠἸηρ' σον, 
Μὰν ᾿θᾶσῃ ἴο {}}} 6Π6 ο]οῦε οἵ Ρἢνγοίδη ἢ 6145. 

σηοηῦ5 
Ηφοῖον, ἐπ ν ἤθτν Παβδῖα οὐ θ ἢ Καον ]θρα. 
ὙΥ ΒοῦΠ ον πον ἤθθ να πον ποὺ σουίδίη]ν. 

ΗΕΌΤΟΝ 
γὴν ὑπαπ 5Που] ἃ Αὐροβ᾽ Πποβὺ βαῦ ἔτοϑ ΔΌΪαΖα ὃ 

σηοπῦβ 
ΙΚπον ποῦ : γαῦ τη Ποαγὺ Ὠγβοῖν 5 τὴ 6 ΤΟ}. 

ἨΒΟΤΟΝ 
Τ {5 ποι ἀνοαα, ὑπ θπ Ἰσπονν ἔπ γ561} 811 θαυ ! 80 

ΠΠΟΗΌΒ 
ΘΠΟἢ ὈΪαΖ6 οὐ ἔοοβ πο εὺ Κἰπα] θα ᾿εγοξοξοσο. 

ΗΕΟΤΟΗ 
ΝΟΥ ΘνΟΥ παν 5π0Ὸ02}} 5Πδηη ἃ] τοιΐ 5. ὑΠ|5. 

ΘΗΟΘΗῦ5 
ΤΠῚ5 ἐλοῖ δο!ἰενεαϑὲ : 566 ποι ἴο {πὸ τοϑῖ, 

ΠΕΈΟΤΟΠΝ 
᾿ἙΟεἰποῦ ἴο6 5 ὁπ 6. νγαϊοῃ υνοσα 58.8}} δι σο. ἴο δυτῃ. 

σΗΟΗ 5 
9, Βοτα ἄθποθαβ σομηθ5 ἴῃ Πο-[οοῦ Παῖς, 
Α5 οπμα ὑπαῦ βθαγεῖῃ ὑαίηρθ ἴο Πἰς {πε ηα5. 

πίον ΔΈΝΕΑΒ, ΘΟΙΟΝ, αηπα οἰδογ5. 

ΔΕΝΕΛΒ 
Ἡδοῖου, ἔθου νυν μα οατδα ἐπγοι ἢ ἔΠ6 Ποὺ Πᾶνα σοπλα 
Τλαυ ΚΠ πρσ αηἴο ἔῃ ν σοῖο} βοαυθα βοηε πε ]5, 
Β[αυΠηρ [6 Ποβῦ, ἔρον πο ]Υ σομητηηϊη ὃ 

ΗΕΟΤΟΝ 
Αδηθδβ, ἴῃ γᾶ - ΠΥ 655 οαδα ὑπ γ ΠἸπ}05. 90 
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ΡΗΣΟΣ 

ΑΙΝΕΙΑΣ 
“ » “- ζ 

τί δ᾽ ἔστι ; μῶν τις πολεμίων ἀγγέλλεται 
λόχος κρυφαῖος ἑστάναι κατ᾽ εὐφρόνην ; 

ἙΚΤΩΡ 
΄ [χ4 » [4 “- 

φεύγουσιν ἅνδρες κἀπιβαίνουσιν νεῶν. 
ΑΙΝΕΙΑΣ 

" ἴον »Σ ἃ Μ » Ν Δ, 

τί τῶνδ᾽ ἂν εἴποις ἀσφαλὲς τεκμήριον ; 
ΕΚΤΩΡ 

Μ᾿ “- , ΄ » 
αἴθουσι πᾶσαν νύκτα λαμπάδας πυρός: 
καί μοι δοκοῦσιν οὐ μενεῖν ἐς αὔριον, 
5 5. 7 ΄ὔ 3. ἦν Ε ᾽ , “-“ 

αλλ ἐκκέαντες πύῦρσ ἐπ᾿ εὐσέλμων νεῶν 
φυγῇ πρὸς οἴκους τῆσδ᾽ ἀφορμήσειν χθονός. 

ΑΙΝΕΙΑΣ 
᾿ τις ’ ὡς Ἀν ιΟ Ε [4 ΄ 

σὺ δ᾽ ὡς τί δράσων πρὸς τάδ᾽ ὁπλίζει χέρας ; 
ἘΚΤῺΡ 

φεύγοντας αὐτοὺς κἀπιθρῴσκοντας 1 νεῶν 
λόγχῃ καθέξω κἀπικείσομαι βαρύς: 
αἰσχρὸν γὰρ ἡμῖν καὶ πρὸς αἰσχύνῃ κακὸν 
θεοῦ διδόντος πολεμίους ἄνευ μάχης 
φεύγειν ἐᾶσαι πολλὰ δράσαντας κακά. 

ΑΙΝΕΙΑΣ 
εἴθ᾽ ἧσθ᾽ ἀνὴρ εὔβουλος, ὡς δρᾶσαι χερί. 
τ ᾿] 2 Ν .ς Ἂ , 3. -“ 

ἀλλ᾽ οὐ γὰρ αὑτὸς πάντ᾽ ἐπίστασθαι βροτῶν 
΄ 57 3..,3Κ , 7 

πεφυκεν' ἄλλῳ ὃ ἄλλο προσκείται γέρας, 
σὲ μὲν μάχεσθαι, τοὺς δὲ βουλεύειν καλῶς" 

ὅστις πυρὸς λαμπτῆρας ἐξήρθης κλύων 
φεύγειν ᾿Αχαιούς, καὶ στρατὸν μέλλεις ἄγειν 
τάφρους ὑπερβὰς νυκτὸς ἐν καταστάσει. 
καίτοι περάσας κοῖλον αὐλώνων βάθος, 
εἰ μὴ κυρήσεις πολεμίους ἀπὸ χθονὸς 
φεύγοντας, ἀλλὰ σὸν βλέποντας εἰς δόρυ, 

νικώμενος μὲν τήνδε μὴ οὐ μόλῃς πόλιν: 

τό 



ΚΗΕΒΌΘ 

ΛΔΕΝΕΑΒ 
ὙΥΠαῦ πιθδηϑίῃ {Π|5 Ὁ [5 βύθα{Πη  διηθιβοδᾶθ 
ΟΥ̓ ἔοεβ ᾽πεαῖῃ ἀδυκηθ55᾽ βούδθη ΔΠΠΟυΠποαδα αἰοοῦ Ὁ 

ΠΕΟΤΟΠΝ 
ΟἿ ΘΠ 6 Π}165 δα : ονθὴ πον ὑπον ΡῬοδτγα ὑΠεῖϊ 5}1ρ5. 

ΔΕΝΕΑΒ 
Ὑγηδῖ οσουξαΐη ρτοοῦ μογθοῦ Ππαϑὺ ἔποα ἴο {6]] ἢ 

ΠΕΟΤΟΝ 
ΑΙ Τῃπτοῦρἢ ὑΠῸ πὶρηῦ πεν Κη] βαμηΐησ Ὀγδηάς : 
Υ8α, ἀπα τηρϑὶ ῖη κα ἔμ ον νν}}} ποῦ τγαῖδ Π 6 ΤΠΟΤΠ, 
Βαυΐῦ, Βατχπΐπρ' Του 65 οα ἐπα ἔαἰτ- θῈ πο 6 5}}105, 
Ιῃ Ποιπενασα ἢϊσηῦ νΨν1}}1] σοῦ ὑποῖὰ ἔγοτη {Π|15 Ἰδηά. 

ΔΕΝΕΑΒ 
Απα {ποῖ, ἢ ν μδΐ ἱπίθπΐ ἀοβῦ ἀστὰ ἐπῖπε παπᾶ ἢ 

ΗΕΟΤΟΗ 
Ἐνβη 85 ἵππου ἤξθ, ἀπ 1ἰθὰρ ἀροη ἐπεῖν ἄθοϊςβ, 100 
ΜΥ 5ρεδι 518}} βἴαν ὑπ θη δη4 τηΐηα οπβοῦ οὐ 5}. 
ΘΠ ΔΠΊΘΙᾺ] 1Ὁ Ὑγεσθ, Δ Π6] ἀἀβέαυ]ν νυ 0Π8], 
μη Οοά ἴο τ15 σἶνεβ πηγοϑἰβιϊηρ 065, 
ΑΥ̓ΕῚ βαοἢ τη ϊβοῃϊεῖβ ψτουρηῦ ἴο εὖ ἐποτα ἢδο. 

ΑΕΝΕΑΛΒ 
οι] ὑπαῦ την ρυπάθησς τηαΐοποα την ταΐϊσῃΐ οἵ 

Β4η4! 
50 15 ἴδ: ὁΠ6 τῇ8η οδηποῦ θὲ 411- τῦΐβο, 
Βαΐ αἴνεγβα οἱ δὲς ἕο αἴνεῦθα τηθη Β6]οηρ--- 
Ῥγόννο85 ἴο ἔπθο, ἴο οὔευβ ρυυάεπῦ σουμ56]. 
ΤΠοαὺ Ποατ᾽ βὺ οἵ ἔπΠ6ϑς6 ἤγε- θθδοοηβ, ᾿θαρ᾽ δ᾽ ἴο ὑΠ1 πη 
Γῆ Αςμδθδης δε, ἀοϑῦ ραπὲ ἴο Ἰεδα {πΐηε Ποϑῦ 110 
Ονεῖ {πὸ ἔγεποῇαβ ἴῃ {π6 ἢπ15}} οἵ πἰσηΐ. 
Υδὐ 16, ὉΠ6 ἔοϑβϑ᾽ 5 γανν μη ρ ΟΠ 51 ΟἸΟΒΞΘΩ͂, 
Τποα πα {πῸ ἔοετηδη ποῦ ἴῃ δοὺῦ ἰο ἥδε 
ΤῊ Ἰαπα, Βαὺ 5εὖ ἴο ἕδος ἢν βρεᾶγ, θθνναῦθ 
ΤΙ οβῦ, να παυΐθη6α, ἔποα τοΐαση ποὺ πηΐο ΤτοΥ. 

167 
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ΡΗΣΟΣ 

πῶς γὰρ “περάσει σκόλοπας ἐν τροπῇ στρατός ; ; 
πῶς δ᾽ αὖ γεφύρας διαβαλοῦσ᾽ ἱππηλάται, 
ἢν ἄρα μὴ θραύσαντες ἀ ἀντύγων χνόας ; ; 
νικῶν δ᾽ ἔφεδρον παῖδ᾽ ἔχεις τὸν Πηλέως, 
ὅς σ᾽ οὐκ ἐάσει ναυσὶν ἐμβαλεῖν φλόγα 

οὐδ᾽ ὧδ᾽ ᾿Αχαιοὺς ὡς δοκεῖς ἀ ἀναρπάσαι. 
αἴθων γὰρ ἁνὴρ καὶ “πεπύργωται θράσει. 
ἀλλὰ στρατὸν μὲν ἥσυχον παρ᾽ ἀσπίδας 
εὕδειν ἐ ἐῶμεν ἐκ κόπων ἀρειφάτων, 
κατάσκοπον δὲ πολεμίων, ὺς ἂν θέλῃ, 
πέμπειν δοκεῖ μοι" κἂν μὲν αἴρωνται φυγήν, 
στείχοντες ἐμπέσωμεν ᾿Αργείων στρατῷ" 
εἰ ὃ εἰς δόλον τιν᾽ ἥδ᾽ ἄγει φρυκτωρία, 
μαθόντες ἐχθρῶν μηχανὰς κατασκόπου 
βουλευσόμεσθα: τήνδ᾽ ἔχω γνώμην, ἄναξ. 

ΧΟΡΟΣ 

τάδε δοκεῖ, τάδε μεταθέμενος νόει. στρ. 
σφαλερὰ δ᾽ οὐ φιλῶ στρατηγῶν κράτη. π 
τί γὰρ ἄμεινον ἢ 
τα χυβάταν νεῶν κατόπταν μολεῖν 
πέλας ὅ τί ποτ᾽ ἄρα δαΐοις 
πυρὰ κατ᾽ ἀντίπρῳρα ναυστάθμων δαίεται ; 

ἘΚΤΩΡ 

νικᾶτ᾽, ἐπειδὴ πᾶσιν ἁνδάνει τάδε. 
στείχων δὲ κοίμα συμμάχους" τάχ᾽ ἂν στρατὸς 
κινοῖτ᾽ ἀκούσας νυκτέρους ἐκκλησίας. 
ἐγὼ δὲ πέμψω πολεμίων κατάσκοπον. 
κἂν μέν τιν᾽ ἐχθρῶν μηχανὴν πυθώμεθα, 
σὺ πάντ᾽ ἀκούσει καὶ παρὼν εἴσει λόγους" 
ἐὰν δ᾽ ἀπαίρωσ᾽ εἰς φυγὴν ὁρμώμενοι, 

τόδ 



ΚΗΕΒΌΘΒ 

Ηονν 5114}1 τνύᾶ Ῥᾶ85 ἴπ σουὺῦ ὉΠ ῬΑ] ΠΞ 65 ἢ 
Ηονν 5114}} ὑῃγν Ἑπαυϊοΐθθυβ ὅΠ6 σαι β να 5. ΟΥΌΘ5 
Αμᾶ 5ῃαύξεν ποῦ ἀπὸ ἀχ]θ5 οὗ ὑΠ6 σἂν ἢ 
ΠΟῸΡῊ νἱοῖον, ὑΠοῖι τητιδὲ 50}}} τηθοὺ Ῥε]θιβ᾽ 501, 
ὙΠῸ ν}1}} ποῦ βαῆον {πὸ ἴὸ ἤτνα {Π|ὸ 5}}105, 
ΝοΥ ἴακα ὑπ Αοπαθαηβ οαρὶϊνο, ἃ5 ποι ποροϑὶ.--- 
ΤΠαΐ τηὰῃ οὗ ἤχδ, ἴῃ νδ]οιι ἃ ΥΟΥΥ ἴονγει. 
Ναν, ἰΙδᾶνθ 8 5] δεβρίπρ' ἀπ θὺ 5616] ἴπ θᾶ 
Ουἱΐ Ποβὺ, αὖ τϑϑῦ {τόμ ἔσαν] οἵ {ΠῸ συ ζε. 
Ι σοιμ56], 56 Π6 ἴο ΒΡῪ προὸΐ ἐπ [06 
ὙΠ οβο νν}}} σο, δη4, 1 ὑπὸν ρυροβο Πρ, 
ΒΌσἢ Ἰδοῦ τι ομάτρο, πα [Ὰ}1] Ὅ ΑὙροβ᾽ Ποβϑῦ. 
Βιυΐ 1 τπ6ϑβὸ θθδοοηβ 16 τι5 ἴο ἃ 5η876, 
γε ποσὰ ὑπ ΒΡ. οὐἱ [65 ἀδνῖοεβ 681}, 
ΑΠα 50 σοη τοῦ : {Π|15 15 τὴν τη, Ο Κίην. 

σΗΘΗῦΒ 
(8...) 

Ενθη ϑιο ἢ 15. τὴν τη ; θ6 1ὑ τῃϊπ6, ἔγτουα ὑπ γ τπποοα 
νὲ ποι συνε; [58ᾶτ6. 

ον 1 ἰόν ποὶ θεμεβῖβ οἵ οαρίαϊηβ ἐπαῦ θεὶς θΐ ἃ 
Νον Πα ὑΠίπρ' θα τον ἐμᾶπ {{}15 58.841} οὐσ' Ἔη υῖβα αἱα 

ΤΠδη ἴο εδϑᾶ Του ἃ βοουῦ ψ}η0 Δπὶρ ἴο ὑπὸ 
ΘΑ ]ογ5 5141} [γα [ὐγὰγ εα 

ϑυν Π-Γοοϊεα, ἃπα ᾿θασ ΠΥ ΘΟΥη65 ἰὑ ὑπαῦ, νυ οτα θ6 
Τὴ6 Ριονν5 οὗ ὑπ6 φΆ]Π]ογ5, ὑπΠ6 ἤνοβ οὐ πα [ὈἘμη6 

5]αγε ἢ : 
ΗΕΟΤΟΗΝ 

50 Β6 ἴδ, βίποθ γα 4}1 ΒῈ 'ἰπ᾿ ὁμδ τηϊπά. 
6, 511 οἵαν 411165 : ΠΑΡΙΥ 51184}} ὑπ6 Ποβϑῦ, 
Ηδαυῖηρ οἵ οὐ πἰρ - σοι 1], )6 ἀγοιβ6α. 
Τ 1 56 πα ὁπ6 ἴο ΒΡῪ προὴ {πε ἴοα. 
ΠῚ διρῆῦ ννα ἰθᾶστι οὗ Δην βδἰγαΐϊα θη, 
ΤΠοῖ 5Π4]} ΠΘΔΥ 41], 5.}} Καιονν πα 5ΠΔΥ6 Οὐ ΘΟ. 56]. 
Βαὺ 1Ε πονν ἢἸ σ] δυνατὰ ὑπο γ θ6 Παβιοπίηνσ, 
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ΡΗΣΟΣ 

΄ :] Ἁ - Ν. σάλπιγγος αὐδὴν προσδοκῶν καραδόκει, 
ὡς οὐ μενοῦντά μ᾽: ἀλλὰ προσμίξω νεῶν 
. -“ Ν “ 3.5. 2.0 , Ν ὁλκοῖσι νυκτὸς τῆσδ᾽ ἐπ᾽ ᾿Αργείων στρατῷ. 

ΑΙΝΕΙΑΣ 
πέμφ᾽ ὡς τάχιστα' νῦν γὰρ ἀσφαλῶς φρονεῖς. 
σὺν σοὶ δ᾽ ἔμ᾽ ὄψει καρτεροῦνθ᾽ ὅσ᾽ ἂν δέῃ. 

ἙΚΤΩΡ 
’ “ , “Ὁ ὰ τ ἕ΄' τίς δῆτα Τρώων οἱ πάρεισιν ἐν λόγῳ 

θέλει κατόπτης νωῦς ἐπ᾽ ᾿Αργείων μολεῖν ; 
ὔ ᾿ “ - 

τίς ἂν γένοιτο τῆσδε γῆς εὐεργέτης ; 
τίς φησιν ; οὔτοι πάντ᾽ ἐγὼ δυνήσομαι 

, , 7] 3. 6 - 

πόλει πατρῴᾳ συμμάχοις θ᾽ ὑπηρετεῖν. 

ΔΟΛΩΝ 
ἐγὼ πρὸ γαίας τόνδε κίνδυνον θέλω 
ῥίψας κατόπτης ναῦς ἐπ᾽ ᾿Αργείων μολεῖν, 
καὶ πάντ᾽ ᾿Αχαιῶν ἐκμαθὼν βουλεύματα 
ἥξω" ̓ πὶ τούτοις τόνδ᾽ ὑφίσταμα: πόνον. 

ἙΚΤΩΡ 
ἐπώνυμος μὲν κάρτα καὶ φιλόπτολις 

“-“ ΄ 

Δόλων: πατρὸς δὲ καὶ πρὶν εὐκλεᾶ δόμον 
νῦν δὶς τόσῳ τέθεικας εὐκλεέστερον. 

ΔΟΛΩ͂Ν 
οὐκοῦν πονεῖν μὲν χρή, πονοῦντα δ᾽ ἄξιον 
μισθὸν φέ εσθαι. παντὶ γὰρ προκείμενον 
κέρδος πρὸς ἔργῳ τὴν χάριν τίκτει διπλῆν. 

ΕΚΤΩΡ 
, Ν ΄ “-“ ᾽ » , 

ναί, καὶ δίκαια ταῦτα κοὐκ ἄλλως λέγω. 
" μὴ Ν . τος ΤῈ , 

τάξαι δὲ μισθὸν πλὴν ἐμῆς τυραννίδος. 
ΔΟΛΩΝ 

Ε] “- 3 τ ῪΝἮν ΄ (ὃ οὐ σῆς ἐρῶμεν πολιόχου τυραννίδος. 
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ΚΗΈΒΤΙΒ 

γγαΐοῃ ἔπου, Ἔχρεούπρ ἀγα ἐπα ἐσαπιρεῖ᾽ 5 08]]. 
1 ΜΠ] ποῦ ἔδυτγ, θὰ ἢ Αὐροϑθ᾽ Ποϑὺ 
ΤῊ5 ἱρὴν νν1}} οἸα5 ἢ Ἰϑεβία 6 {1}61Ὸ ἸΔῈ ΠΟ] πρ-ὐναγ5. 

ΑΕΝΕᾺΛΒ 

ΒΘΠα Ὁ} 411 ςρορά : βαΐδ πον ἰ5 ὑΠπῖπε ἰηΐθηῦ. 
Με 5Π4}0 ποι πα ἃ βίσθηιουβ ΠΕΡ δὖ πϑϑά. 

ΗΕΟΤΟΗ 
ὙΠΟ οὗ γοῖι ΤΟ] η5 Ῥγθβεηῦ αὖ ΟἿΤ' ΒΡ ΘΟ 
(οηβοηΐβ ἴο σῸ, ἃ ΞΡΥ ὁπ. Αὐροβ᾽ ἤθει 
ὙγηῸ Μὴ] ΡῈ Ρεμποϑίδοϊουν οἵ {15 Ἰαπα ὃ 
ὙΠΟ δΔῆβυνοῦβ ἢ-ποῦ ἴῃ δνουυ Πϊηρσ οδη 1 
ΜγΥ παῖϊνα οἰδγ δηα Ποῖ 4}1165 βεῖνε. 

ΒΟΙΟΝ 
Ι ἴον τὴν ἰαπα οοπβοηῦ ἴο ἀγα {πε Ὑἱβκ, 
ΑΠπα ΡῸ ἃ ΒΡΥ πηἴο ὑπῸ Αὐρῖνε 5}105; 
Απάα, 411 ἐποὶν σουη5615 ἰδαυτηῦ, γν1}} 1 σαξαγσηι. 
Οἡ οπα οοπαϊξίοη ν}}}} 1 [δος {ΠῸ ἰδβκ. 

ΗΕΟΤΟΗ 
ΝΥ ε]1-παυηεα δτὺ ἔμποι, Ο Ἰονοὺ οὗ ὑπ γ Ἰδπᾶ, 
οΙοπ : ἔπ ν 5ἰ δ᾽ 5 ποιβα, σἹογίοιιβ πεγεϊοξουθ, 
[5 ποὺ οἵ {Π66 πιδάα οι ]ν σ]ουίοιιϑ. 

ῬΟΙΟΝ 
ΤΠδη τατιϑῦ 1 ἴ0}]- Ρὰΐ ον τὰν [01] τθοεῖνα 
ΕἸ σπογάοῃ ; [ῸΥ 411} νους ὑπαῦ Ὠαῦῃ τονναν 
ΪΙῃ ρῥγοβρεοῦ, 15. συ ἀοα}}}6 Ρ] Θαβασα γοαρ]. 

ἨΕΟΤΟΗ 

Υεα, υδὺ ἔΠγ οἸδίτη ἴ5.; 1 σαίηβαν [Ὁ ποῦ. 
ΕῚΧ δὴν σαειάοη, βὰν 6 Τὴν ΤΟΥΔ] ΡΟΥΓΟΥ. 

ῬΟΓΟΝ 

Τὴν Ὀυχάδη οὗ τογδ]ῖγν 1 οονοῦ ποῦ. 
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ΡΗΣΟΣ 

ΕΚΤΩΡ 
σὺ δ᾽ ἀλλὰ γήμας Τ]ριαμιδῶν γαμβρὸς γενοῦ. 

ΔΟΛΩ͂Ν 
᾽ Ὁ) 5 - , - , οὐκ ἐξ ἐμαυτοῦ μειζόνων γαμεῖν θέλω. 

ἘΚΤΩΡ 
Ν ΄ .} ἌΣ ᾿] ͵7ὔ “ χρυσὸς πάρεστιν, εἰ τόδ᾽ αἰτήσει γέρας. 

ΔΟΔΩΝ 
ΕΣ 3 ,ὔ 

110 ἀλλ’ ἔστ᾽ ἐν οἴκοις" οὐ βίου σπανίζομεν. 
ἙΚΤῺΡ 

τί δῆτα χρήζεις ὧν κέκευθεν "λιον ; 

ΔΟΛΩ͂Ν 
ἑλὼν ᾿Αχαιοὺς δῶρά μοι ξυναίνεσον. 

ἘΚΤΩΡ 
7 -“ 

δώσω: σὺ δ᾽ αἴτει πλὴν στρατηλάτας νεῶν. 

ΔΟΛΩΝ 
“ » 9. 5 - ΄ , ΄ κτεῖν᾽, οὔ σ᾽ ἀπαιτῶ Μενέλεω σχέσθαι χέρα. 

ἙΚΤΩΡ 
οὐ μὴν τὸν Οἴλεως παῖδά μ᾽ ἐξαιτεῖς λαβεῖν ; 

ΔΟΛΩΝ 
κακαὶ γεωργεῖν χεῖρες εὖ τεθραμμέναι. 

ἙΚΤΩΡ 
3 -“ ω “- 

τίν᾽ οὖν ᾿Αχαιῶν ζῶντ᾽ ἀποινᾶσθαι θέλεις ; 

ΔΟΛΩΝ 
Ν ῇ 5 » Ν ΕΣ 

καὶ πρόσθεν εἶπον" ἔστι χρυσὸς ἐν δόμοις. 
ΕΚΤΩΡ 

Ν δὰ ", ᾽ ᾽ Ν Ξ' 7 , 

καὶ μὴν λαφύρων γ᾽ αὐτὸς αἱρήσει παρών. 

ΔΟΛΩ͂Ν 
-“ ] Ν 7 Ν Ν᾽ 

180 θεοῖσιν αὐτὰ πασσάλευε πρὸς δόμους. 
ἘΚΤΩῺΡ 

ὔ ΝΥ -" - ͵ ΕῚ 3 , 

τί δῆτα μεῖζον τῶνδέ μ᾽ αἰτήσει γέρας ; 
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ΒΗΒΕΘΌΘΒ 

ΠΕΟΤῸΠ 
Α οἸΠ]α οὗ Ρυΐατη να, βδοοπηθ ΠΥ ᾿κἰ Ὠβηηδ, 

ΠΟΙῸΝ 
Νὸο θυ146 ἴον πα οἵ [ὉΠ ἴοο σὴ ἔθου τη ! 

ἨΕΟΤΟΝ 
Ποαάν 1165 ρο]α, 1 ὑποῖ τυ] ἀϑὶς Π|5 τη δ οά. 

ΠΟΙῸΝ 
ΤΠαὺ πᾶνε 1 ἴῃ τηΐηθ [Νὰ }15 : ποῦ ὑνθά ἢ 1 ΙΔοῖκ. 170 

ΠΕΟΤΟΝ 
γγπαῦ πνου]αάϑὺ ποιὰ ὑπθη οἵ ὑγοάϑασος Πασ Ποαγαᾶϑ ὃ 

ΠΟΙῸΝ 
ΡΙεάσα τὴθ τὴν οἱἑρ, 1 ὑπο ἀΘϑίτου ἐπε ἴοα. 

ΗΕΟΤΟΕ 
1} ἄδην παυρὺ-- σαν ὑπαὶ} οαρίϊνα οἢϊοΐϑβ. 

ΠΟΓΠΟΝ 
514γ ὑπϑῖ : ποὲ Μεμπο]διιβ᾽ ΠΠ{6 1 ἀ5Κ,, 

ΗΕΟΤΟΕ 
ΘΌ͵6, ὕπο νου] αᾶϑε ἀϑῖς ποῦ οὔ τα ΟΠ Θ᾽ 50ὴ ἢ 

ΠΟΙῸΝ 
ΠῚ αὖ Πεϊα-ἴο]] "»ὲ ἀαϊπιν-παγίαγοα Παη 5. 

ΠΕΟΤΟῸΝ 
ὙΥΒοῖ οἵ πὸ Οτεοῖο υνου]αϑὺ ΠοΙ]α ἴο ταπβοῦλ ἔῃ θη ὃ 

ΌΌΓΟΝ 
ΕγοννΠ1]6 1 βαϊα 10--- σο]α τὴν [8115 ἸΔοῖς ποῦ. 

ΠΕΟΤΟΠΝ 
ΤΠ θη οομηο, 8ΔΠη4 οἵ ὑΠπ6 5Ρ0 115 γηαϊτθ ὁποῖοθ ὑπ υβε]Γ, 

ῬΟΓΟΝ 
ΤΠ656 ἴο τπ6 ἀοαβ Παπρ' ἔοι οι ἔθ} }6- νγ4}]5. 130 

ΗΈΟΤΟΝ 
ὙΥμαῦ ρστγεαΐου σπευάοῃ οαηϑὺ ἔπου ἀ5]ς ὑπᾶπ ὑπ 656 ἢ 
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ΡΗΣΟΣ 

ΔΟΛΩΝ 
ἵππους ᾿Αχιλλέως: χρὴ δ᾽ ἐπ᾽ ἀξίοις πονεῖν 
ψυχὴν προβάλλοντ᾽ ἐν κύβοισι δαίμονος. 

ἙΚΤΩΡ 
᾿Ν Ἁ 3. τὸν , 1.5 - “ 5 ’ 

καὶ μὴν ἐρῶντί γ᾽ ἀντερᾷς ἵππων ἐμοί: 
5 2 7ὔ Ἂν; » ᾿ 

ἐξ ἀφθίτων γὰρ ἄφθιτοι πεφυκότες 
Ν 77 ῇ Ν᾿ ἐξ 

τὸν Πηλέως φέρουσι θούριον γόνον" 
δίδωσι δ᾽ αὐτοὺς π᾿ωλοδαμνήσας ἄναξ 
1ΠΠηλεῖ Ποσειδῶν, ὡς λέγουσι, πόντιος. 
᾽ 5. » 39. 3 74 , 7] 

ἀλλ᾽ οὔ σ᾽ ἐπάρας ψεύσομαι: δώσω δέ σοι 

κάλλιστον οἴκοις κτῆμ᾽ ᾿Αχιλλέως ὄχον. 

ΔΟΛΩΝ 
αἰνῶ: λαβὼν δέ φημι. κάλλιστον Φρυγῶν 
δῶρον δέχεσθαι τῆς ἐμῆς εὐσπλαγχνίας. 
σὲ δ᾽ οὐ φθονεῖν χρή: μυρῖ ἔστιν ἄλλα σοί, 

ἐφ᾽ οἷσι τέρψει τῆσδ᾽ ἀριστεύων χθονός. 

ΧΟΡΟΣ 
Ν ᾽ [4 7, γλμόρν »-“ ΄ “-“ 

μέγας ἀγών, μεγάλα ὃ ἐπινοεῖς ελεῖν" ντ. 
μακάριός γε μὴν κυρήσας ἔσει. 
πόνος ὅδ᾽ εὐκλεής" 
μέγα δὲ κοιράνοισι γαμβρὸν πέλειν. 
τὰ θεόθεν ἐπιδέτω Δίκα, 
τὰ δὲ παρ᾽ ἀνδράσιν τέλειά σοι φαίνεται. 

ΔΟΛΩΝ 

στείχοιμ᾽ ἄν: ἐχθὼν δ᾽ ἐς δόμους ἐφέστιος 
σκευῇ πρεπόντως σῶμ᾽ ἐμὸν καθάψομαι, 
κἀκεῖθεν ἥσω ναῦς ἐπ᾽ ᾿Αργείων πόδα. 

ΧΟΡΟΣ 

εἴπ᾽ εἴ τιν᾽ ἄλλην ἀντὶ τῆσδ᾽ ἕξεις στολήν. 
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ΒΗΒΘΌΘΒ 

ΠΟΙῸΝ 
ΑΟΒΠ]Π]6 θ᾽ Ποῦθθβ. Ηδ ἴον ψοσίῃν πηθϑά 
Μαβῦ οἱ], γν ῃο βεἰβ ἰδ 16 οἡ Τουία ς᾽ 5 Παζαγχά. 

ΗΕΟΤΟᾺ 
ΗΔ! οἰδεάς 1 οονεῖ ἀοβῦ ἔποὰ οονεῖῦ ἴοο, 
ΕῸν, [0415 ᾿Ἰῃγηγογία] οὗ ἱστόν 8] οἶτδϑ, 
ΤΉΘν ὕδαγῦ πα θας.]6-οασοὺ Ῥο]διιβ᾽ 50η. 
ΤΊ 6βε Κιπρ' Ροβείαομ, Ἔνθ ὴ {πε 568- σοα, ἰαπηοά, 
Μξεη 88γυ, ἀπᾶ υπΐο Ρε]ειβ σανα ἔθει ἤγϑῦ. 
Υεῦ ψ 1} 1 ομδαὺῦ ποῦ Πορϑβ 1 ταϊβεᾶ, Βαϊ ρῖνε 
ΑΘΒΠΠ165᾽ ἔβατη, ἃ σ]ουν ἴο ὑΠῖπα ᾿οι56 190 

ῬΌΠΟΝ 
1 ὙΠπᾶπκ {Πδ6 : 501 νη ἔπεηη, σοοα] σὺ ρυῖΖα 
ΜΙα Ρἢγν σία 5 ἐπουβαηα5 15 ΤΥ να]ουσ᾽β σι Ἔτ θη. 
Βε ποῖ ποῦ δηνίοιβ : σου] 655 Ἐπΐησβ Ὀεεΐαα 
58}8}} παῖ α {Π66 σ]δα, {πΠ6 στα]ον οἵ {πῸ Ἰδπά. 

[αι βξοτοι. 
σΗοΗῦ8 

(4πι.) 
Οτοαὺ {πῖπ6 εἰηρ 156 15, ΔΠ 6] σγαδαὺ ἔΠπ᾿Ὸ τε τα ὑποὰ ἀοβὲ 

οΟἸαίμα ; [58.410 ἡποὰ Κπονν. 
50. ποὺ πιᾶγ᾽ ϑὺ θαΐ αὐϊαῖη ὑπευθαπΐο, ῃ]9] ]155 

ψ ελν ἐἢ15 ἐΠπης6 δανεπίμτε 15 ἔταπσηῦ τ Ἱ [ἀτη6. 
Υεξ, ἴο νγεα ψἹ ἃ ῬΥΪ ΠΟ 655 !--οἹοῦν Πδα {Π15 θεοη, 

Ι ἴσον. 
Εον {πὸ (ὐοά᾿ 5 ρατξ, Ἔθνεπ εὐ «Ψπϑίϊος Ἰοοκ ἴο {Π6 βάση : 

Βυΐϊ ἔργ τη θη .--- ΠΟ ν ΟΥ σΙΘΥΟΝ τηοΓ6 Ροσίθοῦ πηδᾶν ΠηΔ ἢ 
Ρεβίονν. 200 

ΠΌΠΟΝ 
Νον Μ1Π1 σὸ : ἴο πιΐπα οὐ 8115 1 Ρᾶ855, 
Τὸ οἰοῦῃε πὴ6 ἴῃ 5016 }} στ ἃ5 θεβϑὺ θεῆϊϑ. 
Πα ποα Ψ1} 1 βρεεα τὴν ἔεεῦ ἴο Αὐροβ᾽ 5}105. 

οΗοπῦϑ 
5ἀν, 1 ὑποὰ ἄοη δυρῆῃῦ βὰνα {Π6 αὐζίγε ὑπο Παϑῦ ἢ 
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ΡΗΣΟΣ 

ΔΟΛΩ͂Ν 
πρέπουσαν ἔργῳ κλωπικοῖς τε βήμασιν. 

ΧΌΟΣ 

σοφοῦ παρ᾽ ἀνδρὸς χρὴ σοφόν τί μανθάνειν' 
λέξον, τίς ἔσται τοῦδε σώματος σαγή ; 

ΔΟΛΩΝ 
λύκειον ἀμφὶ νῶτον ἅψομαι δορὰν 
καὶ χάσμα θηρὸς ἀμφ᾽ ἐμῷ θήσω κάρᾳ, 

910 βάσιν τε χερσὶ προσθίαν καθαρμόσας 
καὶ κῶλα κώλοις, τετράπουν μιμήσομαι 
λύκου κέλευθον πολεμίοις δυσεύρετον, 

τάφροις πελάζων καὶ νεῶν προβλήμασιν. 
ὅταν δ᾽ ἔρημον χῶρον ἐμβαίνω ποδί, 
δίβαμος εἶμι: τῇδε σύγκειται δόλος. 

ΧΟΡΟΣ 

ἀλλ᾽ εὖ σ᾽ ὁ Μαίας παῖς ἐκεῖσε καὶ πάλιν 
πέμψειεν ἹἸυρμῆς, ὅς γε φηλητῶν ἄναξ. 
ἔχεις δὲ τοὔργον, εὐτυχεῖν μόνον σε χρή. 

ΔΟΛΩ͂Ν 

σωθήσομαί τε καὶ κτανὼν ᾿Οδυσσέως 
φῇ οἴσω κάρα σοι, σύμθολον δ᾽ ἔχων σαφὲς 

φήσεις Δόλωνα ναῦς ἐπ᾽ ̓ Αργείων μολεῖν, 
ἢ παῖδα Τυδέως: οὐδ᾽ ἀναιμάκτῳ χερὶ 
ἥξω πρὸς οἴκους πρὶν φάος μολεῖν χθόνα. 

ΧΟΡΟΣ 

Θυμβραῖε καὶ Δάλιε καὶ Λυκίας στρ. α΄ 
ναὸν ἐμβατεύων, 

"Απολλον, ὦ δία κεφαλά, μόλε τοξήρης, ἱκοῦ 
ἐννύχιος 
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ΒΗΒΒΌΒ 

ῬΟΓΟΝ 
Υε8ὰἃ, 5.0 ἢ ἃ5 Πὲβ ΤΥ ΟΣ], τὴν βἰθα τ} ν ἴθ ρ5. 

σμοπῦβ 

Βεμονοβ ὑμπαὺ ἔτουὰ ἐἶ6 οὐ ον οὐ δ τνα Ἰθαστι. 

5αν, ν μαῦ 5188}} θ6 {Π6 νϑβίατα οἵ ὑπ ν 11π}}}5 ἢ 

ΠΌΤΟΝ 
Ονοῦ τὴν Βδοῖς ἃ ὑνο] ϑ Κη Ἀν] 1 ἄγαν, 
Απᾶ πὸ Ὀγαΐε᾽ 5 σα θ᾽ πρ᾽ Ἰαννθ 518] ἔγᾶτηθ πλΐηα Πι6δα : 
Τὶς Γοτοῖθδον νι 1} 1 ΤἈϑΐθῃ ἴο πη θ παπᾶς, 910 
105 Ἰὸρβ ἴο πυΐπ : ὅπ το] 5 Τουγ-[οοῦεα σαὶῇ 
Τ1] στΐπηϊο, θα ΕΠ] ΠΟ 50. ΟἿ ΘΠ ΘΙΊΪ65, 
ὙΥ Ή116 πθὰν ἔπα ἐγοποῖ Πα ρΡᾶ16 οἵ 5ῃϊρ5 1 δὴ: 
Βυῦ Πδπβο ἴο ἃ ἰΙομα βροῦ οουηθ τὴΥ ἔδεΐ, 
ὙΤνο-ἰοοἴεα ψν11}} 1 νΑ]Κ : τὴν τι56 15. 5. 

σποπῦβ 
Νον ΚΙπαΙν βρεεᾶ πθα ΕΗ ούμλθβ, Μαῖΐδ᾽ 5 50, 
Ρυεΐηςο οὔ {πμ86 σι] 6], σοϊηρ' ἀπ τοξα νη σ᾽. 
ΤΠοα Κπον  δὺ ἔην πνοῦκ : ἔποιι πααααβῦ θυ σοοῦ βρεθᾶ. 

ῬΟΓΟΝ 
Πδὕατη 1 5411, 1} 5]αΐη Οὐ γββθιθ᾽ Ποδά 
Το 5ῃονν ὑπΠ66,-- ὙΠ η ἕπου Παϑὺ {Π|5 το ΚΘ ἢ 5176, 990 
“Ἰ)ο]οη," 5141} ἴοι 880, ““τϑδοῃοα [μ6 Αὐγρίνε 

5810 5,᾿.--- 
Οὐ Τνάρθιβ᾽ 5οη 5 ποαᾶ. Νοῦ νι Ὀ]οΟα] 655 παπᾶ 
ὙΠ] 1 νη Ποῖηθ ετα ἄδννη γἴ56 οὐ ἔπ βαγξῃ. 

[τίς 
σΗΟΕῦΒ 

(8. 1) 
Ο Κίηρ ΤΠνιθτάθαη, Ο Το] αη οὐ, Ο Παπηΐον οὗ 

Τγοῖϊα᾿ 5 ἔδλπο, 
Ο 50μ}10 Ῥτονν, ἢ ἔπγ θοὸν ἀο ἔποι, ΑΡο]]ο, ἐπιΐ5 

σὴ ἀγανν ὩΘΔΥ: 
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ΡΗΣΟΣ 

καὶ γενοῦ σωτήριος ἀνέρι ππομπῶς 
ἁγεμὼν καὶ ,"ξύλλαβε Δαρδανίδαις, 
ὦ παγκρατές, ὦ Τροΐας 
τείχη παλαιὰ δείμας. 

Υ͂ Ν , ΝΥ “ 5 

μόλοι δὲ ναυκλήρια, καὶ στρατιᾶς ἀντ. ὦ 
Ἑλλάδος διόπτας 
σ ἣν ΄ὔ ΄ , » Ν ἵκοιτο, καὶ κάμψειε πάλιν θυμέλας οἴκων πατρὸς 

Ἰλιάδας. 
Φθιάδων δ᾽ ἵππων ποτ᾽ ἐπ᾽ ἄντυγι βαίη, 
δεσπότου πέρσαντος ᾿Αχαιὸν Αρη, 
τὰς πόντιος Αἰακίδᾳ 
Πηλεῖ δίδωσι δαίμων. 

3 Ν :} » ΄, ἴω » ἐφ ͵ 

ἐπεὶ πρὸ τ᾽ οἴκων πρὸ τε γᾶς ἔτλα μόνος στρ.β 
ναύσταθμα βὰς κατιδεῖν: ἄγαμαι 
λήματος " ἢ σπανία 
τῶν ἀγαθῶν, ὅταν ἢ 

ὧν, ᾽ ψ, Ν ΄ δυσάλιον ἐν πελάγει καὶ σαλεύῃ 
πόλις" ἔστι Φρυγῶν τις ἔστιν ἄλκιμος" 
ἔνι δὲ θράσος ἐν αἰχμᾷ: ποτὶ Μυσῶν, ὃς ἐμὰν 

συμμαχίαν ἀτίζει. 

τίν᾽ ἄνδρ᾽ ᾿Αχαιῶν ὁ ὁ πεδοστιβὴς σφαγεὺς ἀντ. β' 
οὐτάσει ἐν κλισίαις, τετράπουν 

μῖμον ἔχων ἐπὶ γᾶν 
θηρός ; ; ἕλοι Μενέλαν, 
κτανὼν δ᾽ ᾿Αγαμεμνόνιον κρᾶτ᾽ ἐνέγκοι 
᾿“Ἑλένᾳ κακόγαμβρον ἐ ἐς χέρας γόον, 
ὃς ἐπὶ πόλιν, ὃς ἐς γᾶν ροΐαν χιλιόναυν ἤλυθ 

ἔχων στρατείαν. 

178 



ΒΗΕΘΌΞΒ 

Τὸ οὐχ Πα 5 ΡΥ Π]ΠΟ5 πϊββδίοη θ6. συϊάθ ἈΠ βὰν] οαΓ, 
Δ πα Ο γπδϊηΐδίῃ, 

ΑἸΗΙρ] ΝΥ ΠΟΙρΡ στ, ΟἿἿ οαῖι56, πο οὗ οἱ ἀϊάδι {πε 
ταπηραγὶβ οὔ ΤΟΥ ἀργθαν. 

(4ηι. 1) 
Μὰν Βα νυἱὴ ἴο {πΠῸ σΆ]]ον5 δηα δηΐου ἐπε Ποβὲ οὔ Ε16]185, 

ΔΠ6, 500 ουῦ ὑποῖ ἄςεα5, 
Απᾶ Ποπὶς γεΐατῃ ἴο ὑπ 6 ΑἸζαγ ἔΠαὺ θασπ ἴῃ [115 Τα 6 γ᾽ 5 

Π4}}5 πιηΐξο ἔπεα: 
Απα, ψ μεη ΠΘοῖου Δ Ὁ} Παυυ θα ΑΟΠαοδ᾽ 5 ΑΥΓΆΥ, ΤΑΥ͂ 

Π6 αιῖνε ἐπῸ ῬἈΕΠ τ οἴθϑαᾶς, 
ΤΠ οἰεθαᾶς ὑπαὶ οὴ ῬοΙδαβ, ἃ οαοιιβ᾽ 50}, ΘΟ 6 θθϑιοννοᾶ 

Ὀγ ὑμὲ [μονα οὗ {πε ὅ6α. 

(ϑ». 9) 

ἘΥΑϑτ ΠΟ ἢ ἃ5 ΤΣ Ποῖ ἀηα ἔου [αἰ Που]α πα δ] ο ἢ 6 
Βα ἀδνεα ἴο ρὸ [οἵ τὴς Ηξε]]ε πα 5}}105, 

ΒΙΠοΥ, ἀηΠα σαζα οα {πΠ6 Γοποδα Ρ]αοθ, οα. {Π6 σἂπΡ 
Ηἰς Παυαϊποοά [ οχίοὶ],--- οὐ 5ιο ἢ ἤΠοτοθ5 μὺ ἔδυν 51.1}} 

Ὀς ΤὈὰπά, 1 ἔτονν, [51αὐθ᾽ 5 ΡΥονν Πθάν]ν 105. 
ὙγΠπθη πα βὰπ ἴῃ ΠῸ 56ὰ 51) 5 δἰουτηῖ, ἃΠ6 {Π6 
ὙΠ Θγα ἰ5, ὑπο 6 15 ταϊὰ {πῸ6 ῬΠτν οἵδπβ ἔοιιηα ἃ ΠΕΙῸ 1---- 

ΟἿ ῬΙΌΥΕ55 5141} σ]ον 
ΜΙ|Ιὰ {π6 οἰδβῃ οὗ ἔῃ 506 818 :- αὖ Οὐ ΠΕΙΡ ΠΟ 5Π6618, 

βάν {ῃ6 δηνίοιιβ Νί γβίδῃ 1105 ἢ 
(Δπί. 2) 

γγηδὺ οἱ οἔξαϊπ Δομαθδαη 5.411] Π6, 85 ψ ἢ ἀδαῖῃ ἴῃ ἢ 5 
Παπα Πα Ριον]5 ἴο Δη4 ΕΟ, [Θὰυ ἢ ἢ6 5ἴβα]8, 

Α5 ἴῃ 5Π8ρ6 οὗ ἃ γαῖα οὗ ἔραν ΓΟ] [οοῦ ο᾽εὺ ἔΠ6 ἀν] Ἰησ 
[40 τα πα ἰεηΐβ ἢ Μὰγν Πα 5 Μεπεΐδαβ, ἃπα ἰὰΥ 

ΑΡΔΥΠΘΤΠΟῺ ἸΟΥ͂ν, [Πδὺ βῃ σεῖς οαΐρθα]5, 
Υεα, θθὰν ἐπα Πεδα οὗ πε νυδῖ- Κίπρ' 4686, ἀπά, Ἰουα ἃ5 
Τὰν 1 ἰπ Η δ] 6 μ᾽ 5 μαπα9--ἶπο Ποδα οἵ Ποὺ Κἰπβηηδη τ ΠῸ 

νου Κεα τ ψΟ6, [ὐτὰν οὗ ἃ ὑμοιιβαπᾶ ΚεεἸβ. 
ὟΟ 58 1164 ἴο ἐπε βέγαπαὰ οἵ Τγογ᾽ 5 ἔαϊν Ἰαπα νυ 11} 
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ΡΗΣΟΣ 

ΑΓΓΕΛΟΣ 
» ΄ ΄ " 

ἄναξ, τοιούτων δεσπόταισιν ἄγγελος 
εἴην τὸ λοιπὸν οἷά σοι φέρω μαθεῖν. 

ἘΚΤΩΡ 
3 γ δ ΕΣ. 5 ᾿ο5 ΄ ᾿ , 
ἢ πόλλ᾽ ἀγρώσταις σκαιὰ πρόσκειται φρενί: 
καὶ γὰρ σὺ ποίμνας δεσπόταις τευχεσφύροις 
ἥκειν ἔοικας ἀγγελῶν ἵἷ ἵν᾽ οὐ πρέπει. 
οὐκ οἶσθα δῶμα τοὐμὸν ἢ θρόνους πατρός, 
οἷ χρῆν γεγωνεῖν σ᾽ εὐτυχοῦντα ποίμνια; 

ΑΓΓΕΛΟΣ 
Ἁ, δὶς 5 ᾽ » ΄ 

σκαιοὶ βοτῆρές ἐσμεν" οὐκ ἄλλως λέγω. 
: ,) » μ ᾿ , , ᾿Ὶ ΄ 

ἀλλ᾽ οὐδὲν ἧσσόν σοι φέρω κεδνοὺς λόγους. 

ἙΚΤΩΡ 
παῦσαι λέγων μοι τὰς προσαυλείους τύχας: 
μάχας πρὸ χειρῶν καὶ δόρη βαστάζομεν. 

ΑΓΓΕΛΟΣ 
“ 5 Ν “- 3 , 

τοιαῦτα κἀγὼ σημανῶν ἐλήλυθα: 
ἀνὴρ γὰρ ἀρχῆς μυρίας στρατηλατῶν 
στείχει φίλος σοὶ σύμμαχός τε τῇδε γῇ. 

ΕΚΤΩΡ 
᾽ὔ “- ΄ 

ποίας πατρῴας γῆς ἐρημώσας πέδον ; 

ΑΓΓΕΛΟΣ 
, Ν 

Θρῃκης" πατρὸς δὲ Στρυμόνος κικλήσκεται. ; ρυμ 
ΕΚΤΩΡ 

“Ῥῆσον τιθέντ᾽ ἔλεξας ἐν Τροίᾳ πόδα ; 

ΑΓΓΕΛΟΣ 
Ψ, ,ὔ Ν Ν ΄ 3.5 , ἔγνως - λόγου δὲ δὶς τόσου μ᾽ ἐκούφισας. 

ἙΚΤΩΡ 
καὶ πῶς πρὸς Ἴδης ὀργάδας πορεύεται, 
πλαγχθεὶς πλατείας πεδιάδος θ᾽ ἁμαξιτοῦ ; 

18ὅο 



ΒΗΒΒΌΒ 

1 ἰε-οπίου ΠΈΟΤΟΗΒ. ἔπίεοῦ ΒΗΈΡΗΕΠ. 45 πιΘ55ΘΉΘΕΤ." 

ΒΗΕΡΗΕΗῸ 
Κίηρ, 51:1] ὑπτου σὴ ἀἀνϑ ἴο οοτηα ΡῈ ἴδ τηΐης ἴο "εαν 
ΘΌΘἢ {απ ρ5 ἴο ΤΥ ἰου5 ἃ5 πον 1 Ὀτηρ ! 

ΗΈΟΤΟΗ 
Π)0}]- αὐτο α οἵα ἔῃ 6 5ρ τ β ἀγα οὗ οἵοννῃβ. 
ΠΟ σοπη᾽ βὕ, τη 656 6 Π15, ἴο ρἷδος ἐπαῦ 11] Ρεῆι5, 
ὙΠ τα προ οἵ ὑπ ν ἤοοκϑ ἴο νναυτῖησ Ἰογα5. 
Κπονν δῦ ποῦ ΤΥ τ] Π5Ϊ0Π, ΠΟΙ τὴν {ὉΠ} 615 {Π͵ΌΠ 6 ὃ 
ΤΠ ΠΟΥ μου ας ἔποὰ θοδΥ πνοτα οἵ ἤοοϊκβϑ᾽ ἱπουθᾶβα. 

ΒΗΕΡΗΕΗΡ 
1)0}1-ν τε ἀγα νγα οἰοννηβ, 1 σαΐϊηθαγν ποῦ: 
Υδῦ θοῆς {πῸ 1655 1 θυϊηρ ὑπ6 6 νυ] σόα ΠΟ. 

ΒΕΟΤΟΝ 
ΒΟΥ αγ ἴο [61] τηα ον {πΠ6 56 θρ- ΡῈ π5 ἐπγῖνα. 
Βαι]65 να να ἴῃ Παπά, ἀπα θυδηα 5} ΒΡ 6 δ 15. 

ΒΗΕΡΗΕΒΡ 
Ἐνθπ βΌο ἢ {πε (1 Ἰη ρ5 ἀγα τ Παυαν ἢ 1 ΘΟΠΊ6. 
Α ὙγδυτοΥ οαρίαϊ πη ἃ σου Πἰ] 655 Ποϑῦ 
Ὀγανβ πίσῃ,- --ἰῃνγ ἢ] 6 Πα, ἀπα {815 Ἰ8Πα᾽ 5. Ὑγαυ-}}γ. 

ΗΕΟΤΟΗ 
Τ,εανίηρ νυ Πδὺ σοι γ᾽5 Ρ]αἰπ5 απ᾿απδηϊθα ἢ 

ΒΗΕΡΗΕΗΡ 
ΤΉτδοο : ἀπά Πα Ῥεδῖβ {Π6 πᾶτηβ οὗ ΒΘ νγτη ΟΠ 5 50. 

ΠΕΟΤΟᾺ 
ἈΠ εβαβ ΠΟ ἢ ἠς 56} ἔοοῦ ἴῃ ΤΥοΥ, 58 γ᾽ δῦ ὕποιι ἢ 

ΒΗΕΡΗΕΒΡ. 
Ἐνεη 50: που Πἰσἰεπεϑὺ Π4}} ΤΥ 5Ρ6Έο ἢ 5 ἰοδά. 

ΗΕΟΤΟΗ 
ΝΥ Ἰουγπεγεῖῃ Πα ἴο [46᾽5 ραβίαγο- πα, 
ϑυγευν πρὶ ἔγοτα γοπ Ὀτοδα Πρ ννΑΥ οε΄ {πε Ρ]αΐῃ ὃ 

1ὉῚ 
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ῬΡΗΣΟΣ 

ΑΓΓΕΛΟΣ 

οὐκ οἶδ᾽ ἀκριβῶς, εἰκάσαι γε μὴν πάρα. 
νυκτὸς γὰρ οὔτι φαῦλον ἐμβαλεῖν στρατόν, 
κλύοντα πλήρη πεδία πολεμίας χερός. 

φόβον δ᾽ ἀγρώσταις, οἱ κατ᾽ ̓ δαϊον λέπας 

οἰκοῦμεν αὐτόρριζον ἑ ἑστίαν χθονός, 
παρέσχε δρυμὸν νυκτὸς ἔνθηρον μολών. 

290 πολλῇ γὰρ ἤχῇ τε ἐῆ; ῥέων στρατὸς 
ἔστειχε" θάμβει δ᾽ ἐκπλαγέντες ἵεμεν 
ποίμνας πρὸς ἄκρας, μή τις ᾿Αργείων μόλῃ 
λεηλατήσων καὶ σὰ πορθήσων σταθμά, 
πρὶν δὴ δι ὥτων γῆρυν οὐχ ᾿᾿λληνικὴν 
νας καὶ μετέστημεν φόβου. 
στείχων δ᾽ ἄνακτος προυξερευνητὰς ὁδοῦ 
ἀνιστόρησα Θρρῃκίοις προσφθέγμασιν, 
τίς ὁ στρατηγὸς καὶ τίνος κεκλημένος 
στείχει πρὸς ἄστυ Τριαμίδαισι σύμμαχος. 

300 καὶ πάντ᾽ ἀκούσας ὧν ἐφιέμην μαθεῖν, 

ἔστην" ὁρῶ δὲ ἡ Ῥῆσον ὥστε δαίμονα 
ἑστῶτ᾽ ἐν ἱππείοισι Θρρκίοις ὁ ὄχοις. 
χρυσῆ δὲ πλάστυγξ αὐχένα ξυγηφόρον 
πώλων ἔκλῃςε χιόνος ἐξαυγεστέρων. 
πέλτης δ᾽ ἐπ᾽ ὦμων χρυσοκόλλητος τύπος 
ἔλαμπε' Γοργὼν δ᾽ ὡς ἀπ᾽ αἰγίδος θεῶς 
χαλκῆ, μετώποις ἱππικοῖσι “πρόσδετος 
πολλοῖσι σὺν κώδωσιν ἐ ἐκτύπει φόβον. 
στρατοῦ δὲ πλῆθος οὐδ᾽ ἂν ἐν ψήφου λόγῳ 

810 θέσθαι δύναι᾽ ἄν, ὡς ἄπλατὸν ἣν ἰδεῖν, 
πολλοὶ μὲν ἱππῆς, πολλὰ πελταστῶν τέλη, 
πολλοὶ δ᾽ ἀτράκτων τοξόται, πολὺς δ᾽ ὄχλος 
γυμνὴς ὁμαρτῇ, Θρῃκίαν ἐ ἔχων στολήν. 
τοιόσδε Τροίᾳ σύμμαχος πάρεστ᾽ ἀνήρ, 
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ΒΗΕΒΌΘ 

ΒΗΕΒΡΗΒΗ. 

ΙἈπονν ποῦ σδυΐαι ΠΥ : ΟΠ6 πιὰν αἰνί πο. 
ὙΥ δα βἰγαϊοσγ τναβ 15 ἴο τηᾶγο ἢ} Ὀγ πὶρΐ, 
ΗἩδαυηρ Πονν ξοεσηδη- θα Π45 ᾿νοδθῦ ἐπ μ]αΐηβ. 
Υεῦ τι5, Π6 πα νη ἄγ 6 }} οα [48᾽5 510065, 
ΤΠ Ἰτητη θυ σα] οὐδ ]6 οὗ γοῦν γὰσο, 

ΗἸΒ πὶρῃη -αυησ ὑπτοῦρ τνοοὰβ ᾿δαβι-παπηϊεα 
Βοαγοί. 

Εὸν ἼὉἢ Ἰουα 5Ποιῖς ἔπ οη-ϑασρίηρ Τ γαρίδα ποῦ 290 
Μδιοπαα ; ἀπ ἴῃ ρϑηϊο- σι ἃιηᾶΖα γα ατονα 
Οὐ ἤοοκβ ἴο τἱᾶροβ, ᾿αϑὺ οἵ {π6 Αὐρῖνεβ Β0Π16 
γεγο ἀγανηρ Πρ], ἴο ΠαΥΤΎῪ πα ἴο 5001] 
ΤῊν [0]45, 01] ἀοσθηΐβ 6}] ἀΡΟπ. ΟἿ ΘΔ Υ5 
ΟΥ̓ πὸ ὅτεακ ἴοηριιο, ἃΠα 50 νῆα οθαβεα ἔῸμ ἀτοδά. 
ΤΠοπ, αἀγανῖησ πὶρσρῃ, {πεῖ ΟΠ ἔα! 5 ναηννατα 

Βοου5 

Ι φιαεβιϊοποα ἰπ τΠ6 ΤΉ γαοῖαπ ΒΡΘ ΘΟ, ἀπα Δβκοα 
ὙΠῸ δπα ψΠοβε 50η ὑπεῖν οαρίαϊη νναβ, ὑΠαῇ γπαγο πε 
Τ͵ΟΥ νγΑγ6, ἃ5. Ὑγᾶγ-4}Π}ν ἴο ΡΥ γ᾽ 5 505. 
Απά, Πανίηρ Ποαια ν Παΐθ᾽ ΕΓ 1 ογανοα ἴο Κπονν, 800 
Ι 5᾽οοᾶ 51}}, ἁἀπα βϑαὰνν Ἀθβιβ, Κα ἃ (οᾶ, 
“ον ευῖπσ πρὸπ ἢΠἰ5 Τ γαοίαη α 16 -νναῖη. 
ΟοΙάδη ὑπὸ γόκα-θθ απ τγὰ5 ὑπαῦ ᾿Ἰη]ςοα {πΠ6 Πθοῖκ5 
ΟΥ̓ οατ-ϑἔθεαβ σ]θατηϊηρ νυ ἶτεν ὑΠ8ῃ {Π6 5ηονν. 
ὕροπ ἢἰ5 5ῃου]άοῖβ Πἰβ σο] - ]ασοπεα ἴαυρα 
ΕἸΑΘΠΘα : ἃ Ὀσόηχα ΟΥρΡΌΠ, ἃ5 Οἢ ῬΆ]]88᾽ 5}16]4, 
ὕροι {πς ἔγοηυεῦ οὗ Πῖβ πουβοβ Ρουηα, 
ΟἸαπρὶπρ Ί ἢ την ἃ ΒΕ6]] ο] 5116 α ἔογ ΕΠ] αἰβυηαν. 
ΤὴΘ παπηθεῦ οἵ Πἴ5 μποϑῦ ποιὰ οου]αϑὺ ποῦ βιὰ 
Ιὴ βἰσἹοῦ δοοουηῦ---Ἔὐα σου] ποῦ τηθᾶβιχδ 1ὔ. 810 
Μδην ἃ Κηϊσῃΐ, Ἰοηρ' ᾿ἴπ65 οὐ ἰαυσαίθευβ, 
Απαᾶ Δύο 5 τη] ἰδ παἴποι5, πα ἃ Θυν ΘΙΎη. 
ΟΥ̓ ἀαγίπηεη ραββεά, δοοουϊγεα ΤΠ γδοίδη- 56. 
ΘΟ]. ὙΓΔΥΤΊΟΥ 15 αὖ Παπα ἴοῪ ΤΥΟγ 5 }} 
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ΡΗΣΟΣ 

ὃν οὔτε φεύγων οὔθ᾽ ὑποσταθεὶς δορὶ 
ὁ Πηλέως ποῖς ἐκφυγεῖν δυνήσεται. 

ΧΟΡΟΣ 
ὅταν πολίταις εὐσταθῶσι δαίμονες, 
ἕρπει κατάντης συμφορὰ πρὸς τἀγαθα. 

ἙΚΤΩΡ 
πολλούς, ἐπειδὴ τοὐμὸν εὐτυχεῖ δόρυ 
καὶ Ζεὺς πρὸς ἡμῶν ἐστιν, εὑρήσω φίλους. 
ἀλλ’ οὐδὲν αὐτῶν δεόμεθ᾽, οἵτινες πάλαι 
μὴ ξυμπονοῦσιν, ἡνίκ᾽ ἐξώστης᾽ “Ἄρης 
ἔθραυε λαίφη τῆσδε γῆς μέγας πνέων. 
“Ῥῆσος δ᾽ ἔδειξεν οἷος ἣν Τροίᾳ φίλος" 
ἥκει γὰρ εἰς δαῖτ᾽, οὐ παρὼν κυνηγέταις 
αἱροῦσι λείαν τὴν συγκαμὼν δορί. 

ΧΟΡΟΣ 
ὀρθῶς ἀτίζεις κἀπίμομφος εἶ φίλοις: 
δέχου δὲ τοὺς θέλοντας ὠφελεῖν πόλιν. 

ΕΚΤΩΡ 
ἀρκοῦμεν οἱ σῴζοντες Ἴλιον πάλαι. 

ΧΟΡΟΣ 
πέποιθας ἤδη πολεμίους ἡρηκέναι ; 

ἙΚΤΩΡ 
πέποιθα" δείξει τοὐπιὸν σέλας θεοῦ. 

ΧΟΡΟΣ 
ὅρα τὸ μέλλον : πόλλ᾽ ἀναστρέφει θεύς. 

ἙΚΤΩῺΡ 
μισῶ φίλοισιν ὕστερον βοηδρομεῖν. 
ὁ δ᾽ οὖν ἐπείπερ ἦλθε, σύμμαχος μὲν οὔ, 
ξένος δὲ “πρὸς τράπεξαν ἡκέτω ξένων" 
χάρις γὰρ αὐτῷ Ἱ]ριαμιδῶν διώλετο. 

ΧΟΡΟΣ 
ἄναξ, ἀπωθεῖν συμμάχους ἐπίφθονον. 



ΒΗΒΒΌῸΘΒ 

Α5 Ρε]διιβ᾽ 50 5Π4}} ποῦ ργδνδὶ! ἴο δβοᾶρϑ, 
ΕἸδοίην οὐ δα προ οπβεὺῦ οὔ {Π6 5ρ06δγ. 

σΗοΗῦ5 
ὙΠ 6π ἴο οὐ θυ. οΥ5 ἤδᾶνϑι ᾿Θ ηΠ45 ργθβεῃΐ δἱᾷ, 
ον ἢ- »]] πο ἴο βιοοαβ8 ἤθεῖβ Εου απ θ᾽ 5 βυ ΘΔ 1). 

ἩΒΟΤῸΝ 
Ηδᾳ, την ἃ δ 16 Πα 5}}8}} 1 ἢπα, πον ΤῊΥ ΒΡΘΔΥ 
[5 τυ] υτρῃΐησ, ἃπα ζει 5 ΘΟ ΟἿἿΪ 5146 ! 890 
Βυΐ πϑϑα ννα ἢᾶνε ποπα οὗ 50} 85 ἴῃ ἄὰλγϑ ραϑῦ 
Πάτα ποῦ οὐ [01], ν θη Αὐοβ θυ Π ἰὴ 
ὙΠ Ὲ πυρηῦν Ὀ]αϑῦ νὰ το πα ϊηρσ {Π15 ΙΔ Πα’ 5 58115. 
ἼΠΘη ἈΠ Θβιιβ 5Βῃοννεα ψν Ππαῦ ἔγοπμα ἢ νὰ ἴο ΤΊΤΟΥ. 
Τὸ {πες ἔδαϑῇ ἢ6 σοπγθ5, ν ΠῸ οᾶτηθ ποῦ ἴο ὑπὸ Παπΐοτϑ 
ὙΠ ΠΕΙΡ οἵ 5ρθαν, ψνπαῦ ἀἴπλα ἔπ ν ἴοοῖκ {πὸ Ρταυ. 

σποπῦϑ 
ΕΙΡΉΕΙν ἀοϑῦ ποι σοτιζθυηη Πα Ὀ] τη 6 5860}} ἔτ 6 πα5 : 

Υεῦ νεϊσομηα ποτα ὑπαὺ ἔα υνοσ]α Π6ΙΡ οὐ ΤΥΟΥ. 

ΗΕΟΤΟᾺ 
ΕΠΟΙΡῊ δγα γα, ῆὴο νναγα θα Πίαμη Ιοπρ. 

σμοηῦβ 
Αὐῷ βατα μου Παβῦ ανεπ πον ἀεϑιτογεα {Πα ἴοα ἢ 380 

ἩΕΟΤΟΙ 
5ατα : ἔΠ|5 Π6 ΒΡΙ 6 που οὗ οοτηϊηρ ἄανντηι 5114}} ρον. 

σΠΟΙ5 
ον ἐπα {αΐαγα ; οἵδ ἄοίἢ ἔουΐαπα νϑου. 

ΠΕΟΤΟΠΝ 
Ι μαῖθ ἴο σοπῖα ψΊ ἢ ΠΕΙρΡ ἴο {τ]6 Πα 5 ο᾽ ου]αΐα :--- 
Υ οὖ, 5ἴπος μα Παΐῃ οοῖπθ, ποῦ ἃ5 ΟἿἿ Δ}}Υ, 
Βυΐ σιοβῦ, απο οὐἵ' [40] 6 Ἰοὺ ]γἴτη σουηο. 
ΠΕ 5οῃ5 οἵ Ρυίατη οὐαὶ πὸ ὑπ ηκ5 ἴο Πίτη. 

ΘΗΟΕῦΒ 
Κίηρ, Παῖς σσεσα Ὀτγεά οὗ 411165 ὑπσιιδὺ αὐγᾶγ. 



ΡΗΣΟΣ 

ΑΓΓΕΛΟΣ 
φόβος γένοιτ᾽ ἂν πολεμίοις ὀφθεὶς μόνον. 

ἘΚΤΩΡ 
σύ τ᾽ εὖ παραινεῖς καὶ σὺ καιρίως σκοπεῖς. 

840 ὁ χρυσοτευχὴς δ᾽ οὕνεκ᾽ ἀγγέλου λόγῳ 

“Ῥῆσος παρέσται τῇδε σύμμαχος χθονί. 

ΧΟΡΟΣ 
᾿Αδράστεια μὲν ἁ Διὸς παῖς στρ. α 
εἴργοι στομάτων φθόνον" 
φράσω γὰρ δὴ ὅσον μοι 
ψυχᾷ προσφιλές ἐστιν εἰπεῖν. 
ἥκεις, ὦ ποταμοῦ παῖ, 
ἥκεις, ἐπλάθης “Φρυγίαν πρὸς αὐλὰν 
ἀσπαστύς, ἐπεί σε χρόνῳ 
Πεερὶς μάτηρ ὅ τε καλλιγέφυ- 
ρος ποταμὸς πορεύει Φφὸ ὡχ [πο 

Στρυμών, ὅς ποτε τᾶς μελῳδοῦ ἀντ. α 
Μούσας δι’ ἀκηράτων 
δινηθεὶς ὑδροειδὴς 
κόλπων σὰν ἐφύτευσεν ἥβαν. 
σύ μοι Ζεὺς ὁ φαναῖος 
ἥκεις “διφρεύων βαλιαῖσι πώλοις. 
νῦν, ὦ πατρὶς ὧ Φρυγία, 
ξὺν θεῷ νῦν σοι τὸν ἐλευθέριον 
Ζῆνα πάρεστιν ἄδειν. 

860 ἄρά ποτ᾽ αὖθις ἁ παλαιὰ στρ. β' 
7ὔ “ 

Τροία τοὺς προπότας παναμερεύσει 
θιάσους ἐρώτων 

-“ Ν ΄'. τὴ ΄ 

ψαλμοῖσι καὶ κυλίκων οἰνοπγλανήποις 
. ὔ 

ἐπιδεξίαις ἁμίλλαις, 
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ΚΗΈΘΒΟΘΒ 

ΒΗΕΡΗΕΠΡ 

ΗἸ5 Ἰηθ τα Δρρϑάγίπρ 5Βῃου]α αἰβηαν ΟἿ 065. 

ΗΕΟΤΟΙᾺ 

61] σου π56]16ϑὺ ὑποι-- -ἰποὰ ἴοο ἀοβῦ 566 δυϊρδ. 
ΤῊΪ5 σο] ἀθη-τηαἰ δα ἈΠ δβϑιιβ ὑΠ δ πὶ 5}Π4}] ΘΟ0Π16, 
Ασοογαϊηρ ἴο ΠΥ νου, οἷν ἸΔ Π 6 5 ΑἸ]γΥ. 

910 

σΗΟΗῦ8 

Νειηθβῖβ, οἢ1]4 οὔ της Ηἰἱσμοϑῦ, (δὴν .1) 
Μν 1105 ἔγομ Ργθδαμηρύϊου γίνη ; 

ἘῸν ὑπὸ ποις 5 ἕο πιὶπθ Ποανὺ ἐΠαῦ ἀγα πἰσῇοϑὺ 
54]}} στρ [το Ρ] τὴν Ρᾶθδη-β γαίῃ. 

ΤΠου Πα οοσηθ, Ὁ Εἰνου-σοα 5 50Π, ἴο οὔτ απ ' 
γε] οοῖηα ἴο ῬΗγν ρα 5 ραϊασα- σαΐθ, 
ὙΒοῖα ἢν τηοῦποῖ Ρίουαπ Πα σεηΐ 50 Ἰαΐα 

Εσουα {πὸ τῖνου Ἱ σοοα]ν ΡΥ σοβ βραηηθῶ, 850 

Ἐν θη ΒΥ ΓΊΟΠ, ὙΠΟ 56 Ὑγα θεν θα κ5 βαα 166 (4πέ. 1) 
ἼΓν χοῦ {πΠ6 Ὀγεαβὶβ οἵ ἐπε Θαθθη οὗ ϑοηρ, 

ὙΠαὺ [Πε τη νι ἢ ὑπὸ Εϊνεῖ- σοα ψεαᾶάςα 
Βατα {Π66, γοὰπρ σΠδτηρίοη πα βἰγοηρ. 

ΤΠοῖ ατῦ σομ6 ἴο Πη6, πηϑηϊξεϑὺ Ζειβ, θοση 6 ἢΐσ ἢ 
Οεν τῆν 51]νετ-ἤδοεα ἤοῦβεβ ' Ὁ απ ευ] απ 

ΤΏ]Π6, 

Ι,ο, ῬΗγγρία, ἃ βϑνίοιτ "- --Δοοϊαΐπι Πΐπη ἔθου ὑΠϊπ 6 
Βν {πῸ ἀοαϑθ᾽ στᾶσα :--“ Ζειιβ ΤΥ ΕἸ] ν ΟΓῸ  !  ΟΥΥ. 

58}4]] 586 Ἔνεὺ δρϑῖτ, οἵ" ἀποίθηῦ ΤΊΟΥ, (ιν. 2) 300 
566 {Π6 δ ΡῸ ἀονη οἡ. {Π6 ΓΈ ν 6]᾽5 ἸΟῪ, 

ὙΥΒ1|6 πε 5οπη 95 ὑΠαῦ Ἔχίο] βυθοῦ ἰονε ἅτ ρεα]ϊησ, 
ὙΥΉΙ6 ἔδαβίου ἴο εαβϑίεσ ἐμ 6 υνἱπ 6 - ἢ] 6 η σα οὐ εἰ, 

Α5 οἶγοὶδβ ὑπ σὰρ, πὰ τῆς Ὀγαίΐπ 15 γεεϊϊησ, 
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ῬΡΗΣΟΣ 

κατὰ πόντον ᾿Ατρειδᾶν 
Σπάρταν οἰχομένων ᾿Ιλιάδος παρ᾽ ἀκτᾶς ; 
ὦ φίλος, εἴθε μοι 
σᾷ χερὶ καὶ σῷ δορὶ πρά- 
ξας τάδ᾽ ἐς οἶκον ἔλθοις. 

810 ἐλθέ, φάνηθι, τὰν ζάχρυσον ἀντ. β' 
Πηλείδα προβαλοῦ κατ’ ὄμμα πέλταν 
δοχμίαν πεδαίρων 
σχιστὰν παρ᾽ ἄντυγα, πώλους ἐρεθίζων 
δίβολόν “Ἢ ἄκοντα πάλλων. 
σὲ γὰρ οὔτις ὑποστὰς 
᾿Αργείας ποτ᾽ ἐν ρας δαπέδοις χορεύσει: 
ἀλλά νιν ἅδε γᾷ 
καταφθίμενον Θρῃκὶ μόρῳ 
φίλτατον ἄχθος οἴσει. 

ΞιἷΝἈ 3. ἢ 

380 ἐὦὼ ἐω. 

μέγας ὦ βασιλεῦ, καλόν, ὦ Θρῇ κη, 
σκύμνον ἔθρεψας πολίαρχον ἰδεῖν. 
ἴδε “χρυσόδετον σώματος ἀλκήν, 
κλύε καὶ κόμπους κωδωνοκρότους, 
παρὰ πορπάκων κελαδοῦντας. 
θεός, ὦ Τροία, θεὸς αὐτὸς Αρης, 
ὁ Στρυμόνιος πῶλος ἀοιδοῦ 
Μούσης ἥκων καταπνεῖ σε. 

ΡΗΣΟΣ 
χαίρ’ » ἐσθλὸς ἐσθλοῦ παῖ, τύραννε τῆσδε ηῆς, 
Ἕ,3 ὕκτορ' παλαιᾷ σ᾽ ἡμέρᾳ προσεννέπω. 

300 χαίρω δέ σ’ εὐτυχοῦντα καὶ προσήμενον 
πύργοισιν ἐχθρῶν" συγκατασκάψων δ᾽ ἐγὼ 
τείχη πάρειμι καὶ νεῶν πρήσων σκάφη. 
τδὃ 



ΒΗΕΒΌΒ 

ὙΥΏΠΠς τῃς Αὐγοῖαβ᾽ 581} ο᾽δὺ ἔπ ἀν 568 ἤϊεὶῃ 
Ετόιὰ τον ἴον ἀονα ἰπ {Ππ6 οἤϊηρ ὑπαὺ ΠἸ6 ἢ ἢ 

Ο {τεπά, τηὰγοϑβὺ ὕμοι νυ ῦ ἢ {Π16 ἀυτὴ 4η6 ἴῃ ν ΘΡΘΔΓ 
Τὸ ΠΕΙΡ π|6 ἴπ {Π||5 τὴν ΠΘΘα ἀρρΡδθϑγ, 
Αμὰ σεῦυμῃ βαΐε Πουὴθ ἔτομὰ ἐμ Ὺ ροῦν Πότε ! 

Οουα ποι, ἀρ Ρδδν, ἔν ὈυοΚΊΟΥ ἀρτγαΐβα : (Δπ|. 2) 310 
Βε 115 σοἹ α-9θοη ἤδβῃδα πὶ ΟΠ] ε8᾽ ἴαοα 

Α5 1Ὁ ρ]θαιηθῖῃ δἰνναγῦ {116 οΠ αν οὔ- τ], 
Α5 ποὺ βρεοάεβε ἐμ γ βἰθεᾶβ οὴ ὑπ θυ ι5- υυδπ οί ν’ 

Αὐ {πὲ ἴοα ἔοι ὑῃν 5ρθα15 ἔουκεα Ἰσῃξηίην 
4αδι]τησ. 

Νόπθ, νη. Παύῃ Ὀγανϑα {ΠπῸ6Ὸ ἴπ ἔμπσν δαἀναποίησ, 
ὕροπ Ασρῖνε Ἰανγα απΐο γα ἀαηοίηρσ 

54}1] 5ἴαπηα, θαὺ Πδγα 58.4}} ὑπ6 σοῦρϑα οἵ Πίπ 5]αΐη 
6, Ὀν ἴῃς ΤἬγνδοίϊδηβ᾽ ἀοοτὰ οὗ θδη6, 
Τὸ οὐταθο. {Πε 501] οἵ ἰΐ5 Ἰοδα [{1]] ἔαϊη. 

1 πιο ἈΠΈβυΒ πὶ λϊδ οπατγῖοί, τοί Τ πγαοσίαηῃ σιατά. 

ΗΔ1}, στεαὶ Κιῃρ, [41]! Ο ΤΠτᾶοο, οὗ την βοϊοῃβ 380 
Τὴε ΒΊΟΥΥ ἰ5 Ἐμιῖ5. ἴσια ρυΐπος ἴο Ὁ ΠοΪα ! 
Μδυκ γα πὸ βἔγοησ πὴ 05 ἸΔΡΡΘα ἴῃ σο]ᾶ: 

Ηδεατὰ γε ἴα 6115 οἴλθἢ Ρτοια ἀεῆδηςο, 
Α5 ὑποὶν ἰοπρσιδ5 του 5. ΘΚ] οΥ - Πα η 6165 το] εα ὃ 
Ι5 ἃ, Θοδ; ΤΟΥ Αγδδ᾽ 561} 15 ἔῆ6 1, 
ΤῊΪ5 ΒΕ ΟΠ 5 50Π, ἡ Ποτ ἴΠ6 δοηρσ- απ θη Ῥάτχο ! 
Βυϊηρίηρ {1Π165 οἵ γε Γ ϑῃϊη ἴο ἔπεα ἀοὐἢ Π6 ἴδτο. 

ΠΗΈΞΤΙΙ5 

Βύᾶνε 50η οὔ ὑγανε 51,6, ρυῖποςα οὗ {Πϊ5 Ἰαπηά, Π4]], 
Ηξεοῖΐοῦ ! 1 στεοῦ {Πδα δὔῦευ σπλὴν ἀ4γ5. 
Ι )ογ ἴπ ἴῃν σοοα βρεεά, ψηο 566 ὕπ66 οδιαρθα 2500 

ΝΙΡῚ {Π6 ἔοεϑ᾽ ἔοννεῖβ. [1 δομηα ἰο ΠοΙρ ὑΠδε τὰζα 
ΤΠ εν τατηραγίβ, ΔΠηα ἴο τα ἐπ εὶν σα] νβ᾽ Π1]]5. 
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ΡΗΣΟΣ 

ΕΚΤΩΡ 

παῖ τῆς μελῳδοῦ μητέρος Μουσῶν μιᾶς 
Θρῃκός τε ποταμοῦ Στρυμόνος, φιλῶ λέγειν 
τἀληθὲς ἀεὶ κοὐ διπλοῦς πέφυκ᾽ ἀνήρ. 
πάλαι πάλαι χρῆν τῇδε συγκάμνειν χθονὶ 
ἐλθόντα, καὶ μὴ τοὐπὶ σ᾽’ ᾿Αργείων ὕπτο 
Τροίαν ἐᾶσαι πολεμίων πεσεῖν δορί. 
οὐ γάρ τι λέξεις ὡς ἄκλητος ὧν δύλοις 

400 οὐκ ἦλθες οὐδ᾽ ἤμυνας οὐδ᾽ ,ἐπεστράφης. 
τίς γάρ σε κῆρυξ ἣ ἣ γερουσία Φρυγῶν 
ἐλθοῦσ’ ἀμύνειν οὐκ ἐπέσκηψεν πόλει; 

ποίων δὲ δώρων κόσμον οὐκ ἐπέμψαμεν; 
σὺ δ᾽ ἐγγενὴς, ὧν βάρβαρός τε ̓ βαρβάρους 
“Ἕλλησιν ἡ ἡμᾶς προύπιες τὸ σὸν μέρος. 
καίτοι σε μικρᾶς ἐκ τυραννίδος μέγαν 
Θρῃκῶν ἀ ἄνακτα τῇδ᾽ ἔθηκ᾽ ἐγὼ χερί, 
ὅτ᾽ ἀμφὶ Πάγγαιόν τε Τ]αιόνων. τε γῆν 
Θρηκῶν ἀρίστοις ἐμπεσὼν κατὰ στόμα 

410 ἔρρηξα πέλτην, σοὶ δὲ δουλώσας λεὼν 
παρέσχον' ὧν σὺ λακτίσας πολλὴν χάριν, 
ῥίλων νοσούντων ὕστερος βοηδρομεῖς. 
οἱ δ᾽ οὐδὲν ἡ ἡμῖν ἐν γένει 1 πεφυκότες, 
πάλαι παρόντες, οἱ μὲν ἐν χωστοῖς τάφοις 
κεῖνται πεσόντες, πίστις οὐ σμικρὰ πόλει, 
οἱ δ᾽ ἔν θ᾽ ὅπλοισι καὶ παρ᾽ ἱππείοις ὄχοις 
ψυχρὰν ἀ ἄησιν δίψεόν τε πῦρ θεοῦ 
μένουσι καρτεροῦντες, οὐκ ἐν δεμνίοις 
πυκνὴν ἄμυστιν ὡς σὺ δεξιούμενοι. 

400 ταῦθ᾽, ὡς ἂν εἰδῆς “ΤΠ κτορ᾽ ὄντ᾽ ἐλεύθερον, 
καὶ μέμφομαί σοι καὶ λέγω κατ᾽ ὄμμα σόν. 

1 ΜΆ] ΘηΔΘΥ δα ῬαΪΘΥ : ἕον ἐγγενεῖς οἱ Μ55. 
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ΒΗΒΒΕΒ 

ΗΕΟΤΟΗΝ 

50 οὗ {π6 ϑοηρία! Μοίπου, οἵ ὑπς Μιβο, 
Αμα Τ γδοίαη δὑγγτηοι 5 ἤοοα, 1 ἴον ἴο βρϑὰῖκς 
ΤῊδ τὰ : πὸ τάδ ἅτ 1 οἵ ἀοι0]6 Τοπσῖιο. 
Τοηρ, Ἰοηρ' ποθ 5ῃα  ἀοϑῦ ὑπο πᾶνε σοῖο ἴο αἰ 
ΤῊῖ5 πα, ΠΟΥ 5 Πυθα, ἔθου 411 Π6]Ρ οὗ {Π|πῸ, 
ΤΠαὺ τον βου] βίοορ ᾽πϑαῦ 5ρθανβ οὗ Αὐρῖνε [Ὁ65. 
ἼΠοῖ οαπδὺ ποῦ βὰν ποῖ οαπχ δῦ ποὶ ἴο ὑῃγ {πο πα5, 
ΝοΥ ν᾽ ϑι ἰδ αἀϑὺ ἔὸν ὑΠπεὶν 610, ἴον Ἰδοῖς οὔ Ια αἰηρ.. 400 
ὙΥμαὺ ῬΠγυ σία Ποιὰ], Οὐ ἡνΠ8 Ὁ ἀμ αθβαρο, 

Οδπης ποῦ νυ ἱτἢ ᾿ηβίαηὐ ΡΥΆΨΟΥ ἴον Π6]ρΡ ἴο 'ΓΙΟΥ ὃ 
ὙΥΠαῦ 5ρ] μουν οἵ οἱ 5 α1ἃ να ποῦ βεπα ἴο πος Ὁ 
ΑἸΊοπ του τθθοα ἃ5 νγα, ΟἿ ΘΟ ΓΎΤΏΔΗ, 
Τὸ ατϑοῖκβ αἸα ὃ ποὺ εἰταγ τι5, 411 ὑπο σοι] 50, 
Υεῦίπεο ἔτοτὰ ρμεὶὺν Ἰου 5} τᾶς 1 σγοαῦ, 
Υϑδα, Κίηρ; οἵ 41} π᾿ ᾿Γγοῖλ η5, νυ ὑΠ|15 ΔΓ Ώ., 
θη σουπα Ραηραθαβ ἃη6] ῬΔΘΟΙΠΪα᾽ 5. πα 
Τὴ θαι] 6- υαπὺ οὐ “ΓΠγαοίαπ οἢϊεῖς 1 {6]], 
ΒΠαζογοα {Ππ6ῖν 58 1614, ἀπ σανα {Π| 6 1} Κις ἴο {Ππ66 410 
Ι͂η [ἢγ4}}1. ΤῊ ϊς ΒΤδ06 ποι Παρ ἐτοάά θη ἀποὺ [οοῦ, 
Απα Ἰἰασσαγα σου δῦ ἴο Π6]ρ ἁἰΠΙοῖθα {6 65, 
ὙΜΊΗ]ς ἔπ ὑπαῦ ἅγτ8 ἴῃ πὸ ψυ]β6 Κίῃ ἴο 115 
Ηδνε Ἰοηρσ θΕ θη ΠΕΙῸ ; 8Πη4 5οη16 ἴῃ σγανθ- οι Π5 116 
Θ]αίπ, πὸ ΤΏ 6 8 ἢ Ἰογαϊὲγ ἴο οὐν οἷὖγ [Π15,-- 
Βοπλ6 γαὺ ἴῃ ΔΙ ΠῚ5 θ6βῖα6 ὑπο ὶν Ὀαὐ.]6-οδ}5 
ΑὈΙάς6, ΘΠ ατηρ Παγάη655-- ΟΠ }}}ν Ὀ]αοῦ 
Απα {Π6 511Π᾿5 ραγα ζῃτοαὺ- Ρατο ησ, ποῦ οὐ ᾿6άς, 
11πθ ἴπεθ, σῇ ρ]εᾶρε Οὗ τηᾶην ἃ ᾿Ιοὴν ἄδερ 

ἀτδαρῦ. 
ΤΠὰ5, ἐπὰῦ ὑποὰ τηᾶγ᾽ δῦ πον ΗἩδοΐουβ ρ᾽αΐη. Ὀ]υπΐ 

τηοοᾶ, 420 
Ι Ὀίαιαα ὑμθα ἃηα 1 βρβὰὶ 1ὖ ἴο ἔῃ ἔδοεδ. 
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ΡΗΣΟΣ 

ΡΗΣΟΣ 

τοιοῦτός εἰμι καὐτός, εὐθεῖαν λόγων 
τέμνων κέλευθον, κοὐ διπλοῦς πέφυκ᾽ ἀνήρ. 
ἐγὼ δὲ μεῖζον ἢ σὺ τῆσδ᾽ ἀπὼν χθονὸς 
λύπη πρὸς ἧπαρ δυσφορῶν ἐ ἐτειρύμην" 
ἀλλ᾽ ἀγχιτέρμων γαῖά μοι, Σκύθης λεώς, 
μέλλοντι νόστον τὸν πρὸς "Ἴλιον περᾶν 
ξυνῆψε πόλεμον" Ἐὐξένου δ᾽ ἀφικόμην 
πόντου πρὸς ἀκτάς, Θρῇκα πορθμεῦσαι στρατόν. 
ἔνθ᾽ αἱματηρὸς πέλανος ἐς γαῖαν Σκύθης 
ἠντλεῖτο λόγχῃ, Θρῃξ τε συμμιγὴς φόνος. 

τοιάδε τοί μ᾽ ἀπεῖργε συμφορὰ πέδον 
Τροίας ἱκέσθαι σύμμαχόν τ Τὸ σοι μολεῖν. 
ἐπεὶ δ᾽ ἔπερσα, τῶνδ᾽ ὁμ, ηρεύσας τέκνα, 
τάξας ἐ ἔτειον δασμὸν εἰς δόμους φέρειν, 
ἥκω περάσας ναυσὶ πόντιον στόμα, 
τὰ δ᾽ ἄχλα πεζὸς γῆς περῶν ὁρίσματα, 
οὐχ ὡς σὺ κομπεῖς τὰς ἐμὰς ἀμύστιδας, 
οὐδ᾽ ἐν ̓ ξαχρύσοις δώμασιν κοιμώμενος, 
ἀλλ᾽ οἷα πόντον Θρύήκιον φυσήματα 
κρυσταλλύπηκτα Παίονάς τ᾽ ἐπεζάρει, 
ξὺν τοῖσδ᾽ ἄυπνος οἶδα τλὰς πορπάμασιν. 

ἀλλ᾽ ὕστ τερος μὲν ἦλθον, ἐν καιρῷ δ᾽ ὅμως" 
σὺ μὲν γὼρ ἤδη δέκατον αἰχμάξεις ἐ ἔτος 
κοὐδὲν περαίνεις, ἡμέραν δ᾽ ἐξ ἡμέρας 
ῥίπτεις κυβεύων τὸν πρὸς ᾿Αργείους ̓ Αρην: 
ἐμοὶ δὲ φῶς ὃ ἕν ἡλίου καταρκέσει 
πέρσαντι. πύργους ναυστάθμοις ἐπεισπεσεῖν 
κτεῖναί, τ᾽ ᾿Αχαιούς" θατέρᾳ δ᾽ ἀπ᾽ Ἰλίου 
πρὸς οἶκον εἶμι, συντεμὼν τοὺς σοὺς πόνους. 
ὑμῶν δὲ μή τις ἀσπίδ᾽ ἄρηται χερί: 
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ΒΗΈΘΙΙΒ 

ΠΉΒΞΙΒ 

Βνεϑπ 516 ἢ δηλ]: πὸ ἀονίοιιβ ἔγδοὶς οὗ ννου5 
Τ [ὉἸ]]ονν : πὸ τὰ ἰ οἵ ἄοι]Ὲ τοπσιιο. 
1 [ον τὰν ἀῦβθηοο Ττομ {Π15 Ἰὰη] τνὰβ νοχϑί, 
ΟΠαῆπρ' ἢ οΥἱϑ οἵ Πθαγε, ἔν πόσο ὑΠπᾶῃ ὑποιι. 
Βιιῦ ϑουύμῃϊαβ [Ὸ]Κ, νῆοβο ἔπο ἴθ 5. τηλ 0} ψῸἢ 

ΠΪΠ 6. 

Ῥνθη ἃ5 1 δεῖ ἔουνναγά, Ττογνναγα θοπης, 
161] οἡ 6. ον ἢ ἃ5 1 γϑλοῃ ρα ὕΠ6 5ΠΠ0γ65 
ΟΥ̓ Ἐλιχίηθ, ἡ Ὁ τὴν ΤΠγαοίαη Ποβῦ ἴο ΟἹ ΌΒ5. 
ΠΟΥ ἀροῖ δον Πα 5. 501} στοαῦ Ὀ]οοα- σους ἀν ρρεα 480 
Εγομ βρεᾶῦβ, οἵ Τῆγδοϊαη. 5]αυρη ον Ὀ]οπὶ ψἱἢ 

Βον Πΐδη. 

500} ννὰβ ὑπΠ6 σμάποα ὑπαῦ θᾶγγ αὶ πὴν ΠΟΙ ΠΟ ν ἰη 
Τὸ τον Πα 5 μ]αῖηβ ἴο θὲ ὑῃν ᾿α{16-αἱά. 
Ι “πποῖς ἔμ θηι, ἴοοῖς {Ππ6ῖϊ 50 η5 ἔου. ποφία 5, 
Βοῦ ὑπϑῖη ἃ γϑαυ]ν ἐσ θαΐα ἕο τὴν Πποῖι56, 
δύνα σην 51] 6 6 Δουοβ5 {Π6 568- σὍΥρ6, ἃΠ4 1 Π 6 6. 
Τ᾿ ραβθθα αἴοοῦ ὑπὸ θογάθυβ οὐ ἴῃ γν Ἰἰδηᾷ, 
Νοῖ, ἃ5 ποι ρτοπαὶν ἰαπηϊοβῦ, νντΐ ἢ ἄθορ αἀγαπρ] δ 
ΟΥ̓ νυῖπθ, ποῖ ᾿γίη σ᾽ 50 Ὁ ἴῃ ἐοδεὰ Π41]5 : 
Βυῦ ννπαῦ ὑΠ6 ἴον βἴουπη- δ] αβῖβ ἀγα {Πῶΐ συνθθΡ 440 
Ραθοηΐδῃ βἴθρροβ πα ΤἬγδοίαμ 56ὰ, 1 ᾿ϑατηΐ 
Βν 5166 }16855 βι Ὁυῖηρ, συ ταρροα Βαϊ ἴῃ ὑΠ15 οἴ οακ, 

Τ,αἴα 15. ΤΥ οοπΐπσ, ἔπη οἾγ ποπ6 ὑπΠῸ 1655: 
ΕῸν ἴδῃ ΓᾺ]] γνϑαὺβ Παδὺ ὑπο 6 ΘΠ ὙγΑΥ Τ᾽ ΠΟΥΨ, 

Υεἰ Ππαοὶ ΔοΠ ον ποιρ τ, ἀοϑῦ ἔΓῸ ΠῚ ἄαγ ἴο ἂν 
Αραϊηδὺ ὑπ6 Αυὐρὶνοβ πΠΞῚ Ἐμε ἄϊος οὔ νναν. 
Βαϊ ΟΣ 1η6 ΟΠ6 511Π᾿5 ἀἀνγηΐηρ 5Π8}} σα! σα 
Τὸ βἴουτῃ ἐπ δ ῖν ἤονθῦβ, ἴο [81] πρὸ {πεῖν ἤθε, 
Απα 5]4ν ἴῃς Ασπαθαπβ. 80, ὕῃν ἴο1]5 οαὖ 5Ποτΐ, 
τόμ ΠΙιπῚ ἡ Π 6 ΠΟΥ ΤΟνν ΠΟ Π16 1 Ρᾶ85, 400 
ΟΥ̓ γοὰ Ἰεὖ πὸ τηδη ᾿ἰῸ πὰ Παπα ἃ 5}16]14 : 
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ΡΗΣΟΣ 

ἐγὼ γὰρ ἕξω τοὺς μέγ᾽ αὐχοῦντας δορὶ 
πέρσας ᾿Αχαιούς, καίπερ ὕστερος μολών. 

ΧΟΡΟΣ 

ἰὼ ἰώ. ᾿ στρ. 
φίλα θροεῖς, φίλος Διόθεν εἶ" μόνον 
φθόνον ἄμαχον ὕπατος 
Ζεὺς θέλοι ἀμφὶ 
σοῖς λόγοισιν εἴργειν. 
τὸ δὲ νάϊον ᾿Αργόθεν δόρυ 
οὔτε πρίν τιν᾽ οὔτε νῦν 
ἀνδρῶν ἐπόρευσε σέθεν κρείσσω. πῶς μοι 
᾿Αχιλεὺς τὸ σὸν ἔγχος ἂν δύναιτο, 
πῶς δ᾽ Αἴας ὑπομεῖναι ; 
εἰ γὰρ ἐγὼ τόδ᾽ ἦμαρ εἰσίδοιμ᾽, ἄναξ, 
ὅτῳ πολυφόνου 
χειρὸς ἀποινάσαιο λόγχᾳ. 

ΡΗ͂ΣΟΣ 

τοιαῦτα μέν σοι τῆς μακρᾶς ἀπουσίας 
πρᾶξαι παρέξω" σὺν δ᾽ ᾿Αδραστείᾳ λέγω" 
ἐπειδὰν ἐχθρῶν τήνδ᾽ ἐλευθέραν πόλιν 
θῶμεν θεοῖσί τ᾽ ἀκροθίνι᾽ ἐξέλῃς, 
ξὺν σοὶ στρατεύειν γῆν ἐπ᾽ ᾿Αργείων θέλω 

. ο ᾿ Ν ς νον Ἢ "ἢ ΄, 
καὶ πᾶσαν ἐλθὼν “Ἰὰλλάδ᾽ ἐκπέρσαι δορί, 
ὡς ἂν μάθωσιν ἐν μέρει πάσχειν κακῶς. 

ΕΚΤΩΡ 

εἰ τοῦ παρόντος τοῦδ᾽ ἀπαλλαχθεὶς κακοῦ 
πόλιν νεμοίμην ὡς τὸ πρίν ποτ᾽ ἀσφαλῆ, 

ἢ κάρτα πολλὴν θεοῖς ἃ ἂν εἰδείην χάριν. 
τὰ δ᾽ ἀμφί τ᾽ Αργος καὶ νομὸν τὸν “Ελλάδος 
οὐχ ὧδε πορθεῖν ῥᾷδι᾽, ὡς λέγεις, δορί. 
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ΒΗΒΒΘΌΒ 

 ταϊπΐη σ᾽ ν ἹΠΠ τὴν ΒΡ ΘΑ Ὑν1}}} 5111 Π6 ναι ϑ 
Οἵ νοῦ Δομαθᾶηβ, πον 5ο ἰαΐα 1 σΟΠΊ6. 

ΓΗΒ 
(δὲ»". ἰο Ατη]. 890-889) 

ΗΔ1} ἴο ἐπθο : ννο]οομδ ἔπν βουΐ 15, οὐ ΟΠδη ΡΟ 
ἔτοπὰ ζθι5 «πα οἷν [Ἰοπα ! 

ΟμΪν τὰν ζει {πὸ πιοϑὺ πἰσῃμοδῦ [ουοῖνο {π6ὸ ἴῃ ν 
ναϊπηΐ, πα ἀεξεμπα 

ΤΉΘς ἤου Π6 τα ]οο οἵ «δα ]οῦβυ, ποὺ 1} ἡ ΠΟτὶ 
ΠΟΠ6 ππὰν οοηΐοης ! [πὰ 

Νενοῦ [ἢς ΟΝ, οἵ Αὐρὸοβ, αἰουούϊπηθ ποὺ ᾿ξ, ἴθ Οἵ 
Βτοιρης τα {Π6 Ποβὶβ οὗ ἐποῖν μθῦοοβ ἃ οἢ: ἈΠ ΡΙΟΙ. 50 

τΐρ μιν οἵ παπᾶ. [νΠΕΠιδῖς Δ η6 ἢ 
Ηονν ΤΌΣΩ ἌΘΠΠος οὐ Αἰδβ ἴπν Ἰα 16 -5ρ αν 5 Πσ  ηηρ; 
Οὐ ὑΠπαΐ 1 αἴ5ο πιὰν ᾿να ἴο θῈ Πο] α 10, {16 οπ-οοιηΐπηρ α: αΥ! 
Ο τὸ Ρϑμο]α Ὁ, ὑπ ν νει σθᾶμοθ ἐπϊυταρμαηξ, ὐδη ΗΡιοά 

ἴο 5] γ [{πτοὰρὴ Η 6]1α8᾽ αὐγὰν ! 
ΕἸΑΒΠοΙμ. ὑπὸ ἰαπος ἴθ ἐπῖπο παπᾶ, ΒΡ ηρ Πανὸς 

ΠΗΕΕῸΒ 

Ξ0ἢ ἀοοαβ ψν1]} 1, ἔρον τὴν Ἰοηρ᾽ ἈΡΒΘμοθ᾽ βᾶκο, 
Ρενέοσι ἔου ποθ. 80 Νεμιθβὶβ ΒΆ } ποὺ πᾶν, 
ὙΠ θη να Ππᾶνο ἔγεθα {ῃ15 οἷν οὗ ἴοεϑ, ἀπ ἔποι 
Ηδβὺ σἤόβοη ὑγὶ απ} 015 ἤν δ ταῦ ἕον [ῃς Οοάς, 
ΤΉ θη νν1}} 1 ππάγ ἢ 1 {π6ὸ ἴο Αὐρῖνα Ἰαπή, 
Κ'ΟΟΡ ἄονη, ἀΠ6] νναβῖο 411] Η 615. νυ τ] {Π|Ὸ 5ρθαᾶν, 
ΤΠαῦ ὑπΠῸν ἴῃ ἔπ πὶ Πὰν ᾿θαγη ν᾽ Παὺ 50 ἘΠ }]Π σ᾽ τη ἘΔ 5. 

ἨΕΟΤΟΗ 

11, ἀ εἰ νευθα ἔγομι ἐΠ15 ᾿τστϊη οὖ ΟαὙ56, 
ΜΊΡΙῦ βὰν ἃ Οἷὐγν ἃ5 οἵ οἹά βϑοιιγα, 
ΤΠ θη ἡ Ε͵Θ ΤΥ 501} ἃ}} ὑπαη Κί.] πη 655 ἕο Πδάνθη. 
Βαΐ, ἔον τὴν ΓΚ οἵ Δυρὸβ πα {πὸ τηθδ5 
Οἵ ΠΗ Ε]1α5, ἜΠ656 5881} ὔὸ 5Βρθὰν ΠΡΠΕΥ νναρῖο, 
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ΡΗΣΟΣ 

ΡΗΣΟΣ 
οὐ τούσδ᾽ ἀριστέας φασὶν ᾿λλήνων μολεῖν ; 

ΕΚΤΩΡ 
,ὔ 

480 κοὐ μεμφόμεσθά γ᾽, ἀλλ᾽ ἄδην ἐλαύνομεν. 
ΡΗΣΟΣ᾽ 

" ῇ (Α [οὶ ᾽ γ, οὔκουν κτανόντες τούσδε πᾶν εἰργάσμεθα ; 
ΕΚΤΩΡ 

͵ Ἀ 2 Ε ΄ Ν , 
μή νυν τὰ πόρρω τὠγγύθεν μεθεὶς σκόπει. 

ΡΗΣΟΣ 
5 -» Μ , "-“" “- Ν 7 

ἀρκεῖν ἔοικέ σοι παθεῖν, δρᾶσαι δὲ μή. 
ΕΚΤΩῺΡ 

πολλῆς γὰρ ἄρχω κἀνθάδ᾽ ὧν τυραννίδος. 

ἀλλ᾽ εἴτε λαιὸν εἴτε δεξιὸν κέρας, 
εἴτ᾽ ἐν μέσοισι συμμάχοις, πάρεστί σοι 
πέλτην ἐρεῖσαι καὶ καταστῆσαι στρατόν. 

ΡΗΣΟΣ 
μόνος μάχεσθαι πολεμίοις, ἽὈκτορ, θέλω. 
εἰ δ᾽ αἰσχρὸν ἡγεῖ μὴ συνεμπρῆσαι νεῶν 

490 πρύμνας, πονήσας τὸν πάρος πολὺν χρόνον, 
τάξον μ᾽ ̓ Αχιλλέως καὶ στρατοῦ κατὰ στόμα 

ΕΚΤῺΡ 
οὐκ ἔστ᾽ ἐκείνῳ θοῦρον ἀντᾶραι δόρυ. 

ΡΗΣΟΣ 
καὶ μὴν λόγος γ᾽ ἣν ὡς ἔπλευσ᾽ ἐπ᾽ "Γλιον. 

ἙΚΤΩΡ 
ἔπλευσε καὶ πάρεστιν: ἀλλὰ μηνίων 
στρατηλάταισιν οὐ συναίρεται δόρυ. 

ΡΗΣΟΣ 
τίς δὴ μετ᾽ αὐτὸν ἄλλος εὐδοξεῖ στρατοῦ ; 

ΕΚΤῺΡ 
Αἴας ἐμοὶ μὲν οὐδὲν ἡσσᾶσθαι δοκεῖ 

» ᾿ ΓΙ ΠΣ ον ὶξ ΄, 
χὠ Τιυδέως παῖς" ἔστι δ᾽ αἱμυλώτατον 
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ΒΗΒΒΌΒ 

ΒΗΕΒῸΒ 
ΤΉ 656 ἐπαῦὺ πᾶνε ΘΟΠ16, ἀγα πον ποῦ παιηθα Ποὺ μο6βὶ ἢ 

ἨΕΟΤΟΗΝ 
ΝΟΥ 1 τ ΐβρυ 56 ἔπ θη, Ὑν ΠῸ οα 1 5ΟΆΤῸ 6 Γ6ΡΕΪ. 

ΒΗΕΒΌΒ 
ΤΉ Θη ἴ5 ποῦ 4}1] Δοῃϊον θα νῃθη ἔπ 656 αὐῸ ϑ]αίῃ ἢ 

ΗΕΟΤΟΝ 
(δζΖε ποῦ αἴδι, πο] θοῦ ηρ ὑΠϊηρβ αὖ Παηή. 

ἈΗΕΒῸΒ 
ΤΊοῖ βθοιη δῦ οοηΐϊοπῦ ἴο βῆ θυ ππανθηρδα ! 

ΗΕΟΤΟΝ 
ΜΥ τϑαϊηβ θ6 ψ]Δ6 ὅπου, ποι ρἢ ποσὰ 1 βἴαγ. 
Βαὺ ὑποιι--ἀροῖ {πῸ ἸΘ  υνίπρ οὐ ὑπὸ τἱρηῦ, 
Οὐ ὁδηΐγα οὗ ον 4}1165, τπαγϑῦ ὑπο ᾿ἰδηΐ 
ΤῊν θα ΟΚΊΘΥ, πα ἀυγὰν ὑῃν θα Ὁ016-]16. 

ΒΗΕΒΌΒ 
Πεοῖου, αἴοπθ 1 [αϊη νου ἤρ!ῦ {πΠῸ ἴοα. 
Υεῦ, 1 ποὺ ὑπῖπκκ 5πάπηα ποὺ ἴο Πεὶρ ἴο ἤἥτδ 
ΠΕ 5} 0-ϑὕδυηβ, ἴον 411 ἴῃ ν [0115 ο᾽ εγραϑῦ, 
Ῥοβὺ πὸ ἴο ἔδλθε ΑΘ Π11165 ἀηα Πεἶ5 Ποβῦ. 

ΗΕΟΤΟΙ 
᾿σδίηβῦ πἴπη οπθ οαπποῦ ΠΠῸ ἘΠ 6 ΘΑΡΟΙ ΒΡ ΘΓ, 

ΒΗΕΒῸΒ 
Υ εὖ γτὐπλοι γὰπι ἐΠαῦ 6 ἴοο 541164 ἴο ΤΟΥ. 

ΗΕΟΤΟΝ 
Ηδε 58841164, ἀπ 6 15. δύ; θαΐ, θείηρ' υυτοῦῃ 
ἍΥΊΠ ἔε] ον -ο οἰ αίη5, Ποῦ ποὺ ὉΠ 6 σρθᾶν, 

ΒΗΕΒΌΒ 
Ὑγ8ὸ ποχὲ Πίπῃ ἴῃ ἐΠπεῖν ποὺ πα ῦ ΠΙρ ἢ τ πον ἢ 

ΠΕΟΤΟΗ 
Αἴὰβ 1 οουηΐ πὸ 1 οατάοπε Ὀγ Πΐπη, 
Απα Τνάεαυθ᾽ βοὴ ; πα ὑπὰῦ 911} ογα 6ϑὺ Κπᾶνα 

19] 
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ΡῬΗΣΟΣ 

κρότημ᾽ ᾿Οδυσσεύς, λῆμά τ᾽ ἀρκούντως θρασὺς 
δ00 καὶ πλεῖστα χώραν τήνδ᾽ ἀνὴρ καθυβρίσας. 

ὃς εἰς ᾿Αθάνας σηκὸν ἔννυχος μολὼν 
κλέψας ἄγαλμα ναῦς ἐπ᾽ ̓ Αργείων φέρει. 
ἤδη δ' ἀγύρτης πτωχικὴν ἔχων στολὴν 
εἰσῆλθε πύργους, πολλὰ δ᾽ ᾿Αργείοις κακὰ 
ἠρῶτο, πεμφθεὶς Ἴλιον κατάσκοπος" 
κτανὼν δὲ φρουροὺς καὶ παραστάτας πυλῶν 
ἐξῆλθεν: ἀεὶ δ᾽ ἐν λόχοις εὑρίσκεται 
Θυμβραῖον ἀμφὶ βωμὸν ἄστεος πέλας 
θάσσων' κακῷ δὲ μερμέρῳ παλαίομεν. 

ΡΗΣΟΣ 

610 οὐδεὶς ἀνὴρ εὔψυχος ἀξιοῖ λάθρᾳ 
κτεῖναι τὸν ἐχθρ ὄν, ἀλλ᾽ ἰὼν κατὰ στόμα. 

τοῦτον δ᾽ ὃν ἵζειν φὴς σὺ κλωπικὰς ἕδρας 
καὶ μηχανᾶσθαι, ζῶντα συλλαβὼν ἐ ἐγὼ 
πυλῶν ἐπ᾽ ἐξόδοισιν ἀμπείρας ῥάχιν 
στήσω πετεινοῖς γυψὴὶ θοινατήριον. 
ληστὴν γὰρ ὄντα καὶ θεῶν ἀνάκτορα 
συλῶντα δεῖ νιν τῷδε κατθανεῖν μόρῳ. 

ΕΚΤΩΡ 

νῦν μὲν καταυλίσθητε" καὶ γὰρ εὐφρόνη. 
δείξω. δ᾽ ἐγώ σοι χῶρον, ἔνθα χρὴ στρατὸν 

δῦ τὸν σὸν νυχεῦσαι τοῦ τεταγμένου δίχα. 
ξύνθημα δ᾽ ἡμῖν Φοῖβος, ἡ ἤν τί καὶ δέη, 
μέμνησ᾽ ὦ ἀκούσας Θρῃκί τ᾽ ἄγγειλον στρατῷ. 
ὑμᾶς δὲ βάντας χρὴ προταινὶ τάξεων 

ὐρ τς ὙΚ τ Δα ΠΣ Ἶ 
ρουρεῖν ἐγερτί, καὶ νεῶν κατάσκοπον 
έχθαι Δόλωνα' καὶ γὰρ εἴπερ ἐστὶ σῶς, 

ἤδη πελάζει στρωτοπέδοισι 'Τρωικοῖς. 
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ΒΗΘ 

Οἀνββουβ---σεῦ, ἴον σοῦγασθ, ὈγᾶνΘ ΒΘ ΠΟΥ, 
Δμα οἢϊοῖ οἵ το ἔ-υνουζοῖβ τὸ {Π|15 Ια πᾷ ; 
ὙΠΟ οατηδ Ὀν πὶρηῦ απΐο ΑὐΠ θὰ 5 ἴδῃς, 
Ηεῖ πηᾶρα βἴο!θ, ΔΠ6 θᾶσα ἴο Αὐροβ᾽ 5}105, 
ἴΙ͂ἡ ν116 αἴίϊγα θὰ πονν, ἴῃ θΘορ αν 5 σιΐδο, 
Ηδ ρμαβββα οἷἱν σαϊδ- ἴον θοῦ : Ἰοθα]ν 14 Πα οαγ86 
ΤῊΣ Αὐρῖνοβ- -ἢθ, ὑπεὶν 5ρὺ ἴο Πίπμη βοηΐ ! 
Ηε 5]1εν {π6 σιιαγάβ, ὑπὸ νυ θυβ οὗ ὑπὸ σαΐθϑ, 
Απα 5ἴοϊθ Του. Αγ ἴπ Δ θι5}} 15 ΠῈ Του 
Βγυ ὑπὸ ΤΠ γα θη ἃ ἴὰγ5 πὶρἢ ὑπὸ ἴον 
[μιν κίηρ---ὰ 0] ροϑὺ μ6 ἴο ννυθβδῦϊα ψ Ί ! 

ΒΗΒΒῸΒ 

Νο τδη οὗ Κηϊρ ΠΥ 5οὰ] νου] ἀοἴρηι Ὀν σἔθα! ἢ 
ΤῸ 514 ν 5 ἴοε ; ΠῈ τηϑοϑῖβ μίπη ἴδοα ἴο ἔμοα. 
ΗΒ χη ὙγΠ0 5.ΚῸ}Κ5, ὕποι βαγοβῦ, {Κὸ ἃ τῃϊεῖ, 
Δπα ννϑαᾶνεβ 15 ρ]οῦβ, Πῖηην νν01}} 1 ἴαϊκα αἰΐνε, 
Δπα αὖ νου σαῦθθ᾽ ουϊροίϊηρδ βαῦ τη ἋΡ 
Ττρα]6α, ἃ ἔδαβῦ ἔου να] ταγαβ μΠϑανγ- νη σ δ, 
Πόθεν ἀηα Υῆδν οὗ {πΠ6 ϑῃυηθ5 οἵ οα5, 
Μεοὺῦ 15 1Ὁ ὑπαῦ Π6 α16 Ὀγ 5116} ἃ ἀοοηλ' 

ΗΕΟΤΟΝ 

ἘΠ ΠΟΔΤΩΡ γα πον ἃΠ6 γϑϑῦ, ἴου ἰὖ 15 Πρ Ὁ, 
Α 8ροῦ τηγ86}1} ψ}}} 5ῆονν ὑπ66, ὑγογα ὑπῖπ6 Ποῦ 
Μαβῦ ρᾶ588 ὑπὸ πὶρηῦ, ἀρανῦ ΓᾺΌΤα. ΟἿ ἈΥΤΑΥ. 
“ΡΠΟΕΡΙ5 ᾿᾿ 6 νναϊουνογα 15, 1 πε ἀγ|56: 
ΒΘμ Θά θ6Υ 1, ἃπα 1611] ἴῃ γ ᾿Γγδοίδη Ποβῦ, 
(10 {τὸ (ὑπογι)ὺ 8 πυπϑῦ σὸ [ουτ ἴῃ ἔνομΐ οὐ 4}} ΟἿΓ 

Ἰη65: 
γναΐοῃ Κϑϑηϊν, ἀπα οἷ 5ΡῪ ἸρΡο᾿ {ΠῈ 5118, 
ΠθοΪομ, τεοοῖνε ἢ ἔου, 1 6 θ6 Ὀπἢδιηδά, 
ΒΥ {π158 πα ἀγαυνεῦ! πἰρὴ {Π6 οατὴρ οἵ ΤΟΥ. 

[ποιοῖ πΕότο ἀπε ΒΗΈΒυ8, 

199 

δ1᾽0. 

520 



690 

640 

ῬΗΣΟΣ 

ΧΟΡΟΣ 

τίνος ἃ φυλακά ; τίς ἀμείβει 
τὰν ἐμάν; πρῶτα 
δύεται σημεῖα καὶ ἑπτάποροι 
ΤΠλειάδες αἰθέριαι" 
μέσα δ᾽ αἰετὸς οὐρανοῦ ποτῶται. 
ἔγρεσθε, τί μέλλετε ; κοιτῶᾶν 
ἔγρεσθε πρός φυλακάν. 
οὐ λεύσσετε μηνάδος αἴγλαν ; 
ἀὼς δὴ πέλας ἀὼς 

γίγνεται, καί τις προδρόμων 
ὅδε γ᾽ ἐστὶν ἀστήρ. 

ΗἩΜΙΧΟΡΙΟΝ 

τίς ἐκηρύχθη πρώτην φυλακὴν ; 
ἜΝ 

ἩΜΙΧΌΡΙΟΝ 

Μυγδόνος ὅν φασι ἸΚόροιβον. 

ἩΜΙΧΌΡΙΟΝ 
τίς γὰρ ἐπ᾽ αὐτῷ ; 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

Κίλικας Παίων 
Ν »Μ Ν ᾿] ε ἴω 

στρατὸς ἤγειρεν, Μυσοὶ δ᾽ ἡμᾶς. 

ἩΜΊΧΟΡΙΟΝ 
» ἴω " , Ὰ οὐκοῦν Λυκίους πέμπτην φυλακὴν 

βάντας ἐγείρειν 
καιρὸς κλήρου κατὰ μοῖραν. 

στρ. 

ΤΑ 118 15 Ἰοϑῦ ἤϑύθ, νυν ΐο ΒΟ] ἃ ΘΟΥΓΘΒρΡοπα ἴο 1. 668, 
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ΒΗΒΒΤῸΙΒ 

σΗοαῦΒ 
(ιν. 

Ηο, νναιήάδυβ, ἴο Ποῖ ἰ5 ὑπῸ ποχὲ τνᾶῖο ροἵνϑῃ ὃ 
ὙὙΠο5 6. νυ] πρ' ΓΟ] ἜΘ. ἢ τ 6 ἢ 

Τὸν ὑπ βἴανβ ὑπαῦ ννεῦθ Πρ ἴῃ {ΠῸ Ἔν θηΐηρ 5ΚΥ ἅ16 
ΒΘ. Ωρ : πρΡΥΙ5Θὴ γ6 566 [Ὀτολα νη ρ5 5}}1π6. 

ΤΠ.6 Ρ] Ια 5 θονϑη ; ἴῃ {Π6 τᾶς οἵ δάνθη ἾΝΕΙ Ἐλρ] εἾ 5. 580 

Ηο, οι δ 65, ἄνναῖκὸ ἔγΌ ἢ γι" 5] απ 6. ἢ ὙΠ ν ἣν γε 
᾿ηρ οι ὃ ἘΠΊΠΕΣ ἴο πιο! γάγη} ἀΡΡθαᾶν ! 

Ηο γε, [ιο γα, ΤΌ γι" σοι ΠΠ65 1δὰρ, Του ὉΠ 56 ἢ 1Π6]- 
1)0 γε 566 ποῦ αἴλι ν πδτα {πὲ 5᾽]ν ὺ οὰν' Οὐ {Π6Ὸ θα 

ΟἾΘΥ {ΠῸ 568 Πδηρδ ον ἢ 
ΤΠ6 ἀαγϑρυίηρ σογηθῦῃ-- Ὀυθακ οἵδ᾽ γοι 5166}, [ον {16 

αν Ἡ]Πρ᾽ 15. ΠΟΥ, 15. ΠΘΆΓ. 

ΤΠ {πϑγὸ ἴῃ {π6 δαβδῦ Ποῖ οἸθατη ἢ} ἃ 5[Ὰ 0 
Πα θ᾽ ρΘυ : ΤΌσ56 γν6, πο! 

᾿τἴ5 Ποὺ 

ΒΕΜΙΘΗΘΗῦΒ 1 

ΕῸΣ νυ ΠΟ} τνὰϑ {Π|6 προ] 5. ἤγϑῦ υναῖο ρΥΟο] πη 6 ἢ 

ΒΕΜΙΘΗΘΗ 5. 9 

Εν {Π6 βοίοῃ οἵ Μιυράοι, (ογοθθι5 παιηοί, 

ΒΕΜΙΓΗΘΕΗῦΒ 1 

πὸ {πδῃ ἢ 

ΒΕΜΙΘΗΘΗΘ 9 

Π6 Ῥαθοῃίδηβ τοιβοα {πὸ (οἹΚ 

Οἱ ΟΠ] οἷα : τι τπ 6 Μυϑίδηϑ ψΌΚα. 

ΒΕΜΙΓΗΘΈΓΒ 1 

Ηἰρὴ τἰπηα 15 1Ὁ ὉΠ δὴ ὑπὰῦ να Ππαρίθα ἴο 6Ὰ}]} 
ὙΠῸ Γι γοίδηϑ ἢ ἴὸ ὑμποῖὴ 614 ὉΠ 6 ΠΕ ΠῚ νυν αῖςοῃ (Ἀ]], 
γε με Ἰοὺ ἴο ουν δια ϊοπ5 ΘΙ ΟΠ 66 τι5 4]], 
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ΡΗΣΟΣ 

ΧΟΡΟΣ 

καὶ μὴν ἀιω, Σιμόεντος ἀντ. 
ἡμένα κοίτας 
φοινίας ὑμνεῖ πολυχορδοτάτᾳ 
γήρυϊ παιδοχλέτωρ 
μελοποιὸς ἀηδονὶς μέριμναν" 
ἤδη δὲ νέμουσι κατ᾽ Ἴδαν 
ποίμνια: νυκτιβρόμου 
σύριγγὸς ἰὰν κατακούω" 
θέλγει δ᾽ ὄμματος ἕδραν 
ὕπνος: ἅδιστος γὰρ ἔβα 
βλεφάροις πρὸς ἀοῦς. 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 
᾽ » “ ,ὔ Δ “ 

τι ποτ᾽ οὐ πλάθει σκοπός, ὃν ναῶν 
“Ἕκτωρ ὦτρυνε κατόπταν ; 

ἩΜΙΧΌΡΙΟΝ 
ταρβῶ" χρόνιος γὰρ ἄπεστιν. 

ἩΜΊΧΟΡΙΟΝ 
ἀλλ᾽ ἣ κρυπτὸν λόχον εἰσπαίσας 
διόλωλε ; τάχ᾽ ἂν εἴη φανερόν. 

ΗΜΊΧΟΡΙΟΝ 
αὐδῶ Λυκίους πέμπτην φυλακὴν 
βάντας ἐγείρειν 
ἡμᾶς κλήρου κατὰ μοῖραν. 

) 

ΟΔΥΣΞΕΥΣ 
λ ’ 

Διόμηδες, οὐκ ἤκουσας --- ἢ κενὸς ψόφος 
,ὔ 57 Ψ , 

στάζει δι’ ὥτων ; --- τευχέων τινὰ κτύπον ; 
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ΒΗΕΒΌΒ 

σΗΟΗῦΒ 
(4πι|.) 

1 δὰν, 1 δ δν--- Εἰς {Π6 πο τη ρᾺ]6 ἢ Πα το μον {Πὰΐ 
ΤῸ ἢν Οἢ11α.--- [πππνδυ-ϑταίη--- 

ΔΔ'5 θυοοά 6 1} θυ υνἱπρ' οὐ ΟΥ̓ ὉΠ 6 Γδαν [α]} Ἐπ, ὑπ δἴθυ μὰ] 
ν δι᾽ πηοῖβ Ομ 6 1}} δ ὺ ἢ αν - Β  ἸΟἸ ἢ νν 81} ; {Π6 νοῖοα 

οἵ ΠΟΥ τνοα υἱηρδ να, [Πορο]655 ραΐῃ ! 
Α5 μῬαββίοηβ ἃ αἴας οἵ πλὴν ἃ βυ]ηρ᾽,---ὐνησοα μοεῖ οὐ δδ0 

Ηδυὶς ! ἤοοῖκϑ ἴο ἐπθ ραβίαγθ ἀγῸ φοΐπρ: Ὑπὸ Ὀ]εαῦ ἃ8 
ὑπδν βἔγαν ον [4ἀ᾽5 Ὅτονν : 

ΑΒΔ] ᾿ιθὰν 1 σαὶ {ΠγοὰρῚν ὅπ 6 ἀανκ, Π6 ποῖς οὗ {Π|Ὸ 
ΡΙΡΘ᾽ 5 εὐ μουθαὶ οὖν ; 

Απα αἀγοννβι ποδὶ νυ ΠΟΥ νοοῦν ουθοῦ ἰ5. ἸῈ]] 10; 
τη 6 Θν 6] 145 πον ; [πὲ ἄαννη ἰ5 πἰρ]}.. 

Εὸν ἴο νυϑανν Θυ65 5Π6 οοιηθῖϊ, ᾿νοῦ, ποθ θαι νυν ἤθ ἢ 

ΒΕΜΙΓΗΟΘΗΒ 1 

νην ἀναννθῖῃ ποῦ πθὰν πηἴο τι5 ὑπαῦ βοοιυῦ 

Ποῖ Ἡφοῖουν ἴο ΒΡ. οἱ {πὸ ἤθε βοπῦ οι ἢ 

ΒΕΜΙΘΗΟΘΗῦΒ 92 
Τοηρ᾽ δἴαγβ 6: {πον πδππὺβ τη6 ἃ ἔδυ ἤι] ἀοαθῦ. 

ΒΕΜΙΓΗΟΘΗΒ 1 

Ις Πα δ]αίη, ὑῃ]ηΚ γα, ἴπ δ Δι θιβοδθ ἢ 660 

Μδηϊθοῦ 5οῸ 51Π8}} Πἰ5. ἕαϊε 6 τπδάθ. 

ΒΕΜΙΟΗΟΘΗΌΒ 9 

Ι γε γα ὑπθη ἐπαῦ να παβῖθ ἴο οΔ]]} 
ἼΠῸ Τιγοίδηϑ ἢ ἴο ὑμεῖὰ 614 ἐπ6 ΠΕ νναΐοῇ [Ἀ]], 
ΛΥΠ θη {πὸ ἰοῦ ἴο οἷ βἰαῦοηβ ἀβϑι σα τι5 4}}. 

[Π χειρί. 

πίον ΟΟΥ 55Εῦ5 ἀπε ὈΙΟΜΕΠΕΒ. 

ΟΌΥ 55 Ε05 
Ἰϊομηθοϑ, μθανά᾽ δὺ ποὺ ποῦ--- οὐ ΠγΟῸρ ἢ. τηΐη6 ΘαΥ5 
“1115 θὰ} δὴ δμρῦν βου ὃ---α 6185}} Οὐ ΔΥΤ5 ἢ 
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ΡΗΣΟΣ 

ΔΙΟΜΗΔΗΣ 
οὔκ, ἀλλὰ δεσμὰ πωλικῶν ἐξ ἀντύγων 
κλάζει σιδήρου: κἀμέ τοι, πρὶν ἠσθόμην 
δεσμῶν ἀρωγμὸν ἱππικῶν, ἔδυ φόβος. 

ΟΔΥΣΣΕΥΣ 
ο 5 ͵ὕ 

570 ὅρα κατ᾽ ὄρφνην μὴ φύλαξιν ἐντύχης. 

ΔΙΟΜΗΔΗΣ 
͵7] "᾿ » , Ν , 

φυλάξομαί τοι κἀν σκότῳ τιθεὶς πόδα. 

ΟΔΥΣΣΕΥΣ 
Ἂ ᾿ ΩΝ ] 7 4 Δ “"“ ἣν δ᾽ οὖν ἐγείρης, οἶσθα σύνθημα στρατοῦ ; 

ΔΙΟΜΗΔΗΣ 
“ 7 

Φοῖβον Δόλωνος οἶδα σύμβολον κλύων. 

ΟΔΥΣΞΕΥΣ 

ἔα" 
.} Ἃ - ΄ὔ ἴὰ ᾽ὔ . “Ὁ 

εὐνὰς ἐρήμους τάσδε πολεμίων ὁρῶ 

ΔΙΟΜΗΔΗΣ 
καὶ μὴν Δόλων γε τάσδ᾽ ἔφραζεν “ Ιὕκτορος 
κοίτας, ἐφ᾽ ᾧπερ ἔγχος εἵλκυσται τόδε. 

ΟΔΥΣΣΕΥΣ 
ῃ ες τι 5 “ ΄ “ 

τί δῆτ᾽ ἂν εἴη; μῶν λόχος βέβηκέ ποι; 

ΔΙΟΜΗΔΗΣ 
"ἷ 5.2.9. 5 -“ Ἀ 7, ͵7ὔ 

ἴσως ἐφ᾽ ἡμῖν μηχανὴν στήσων τινά. 
ΟΔΥΣΣΕΥΣ 

θρασὺς γὰρ “Ἰὕκτωρ νῦν, ἐπεὶ κρατεῖ, θρασύς. 
ΔΙΟΜΗΔΗΣ 

,ὔ χε “ “ ἴω 5 ἂν Ὁ“ 

580 τί δῆτ᾽, ᾿Οδυσσεῦ, δρῶμεν ; οὐ γὰρ ηὕρομεν 
τὸν ἄνδρ᾽ ἐν εὐναῖς, ἐλπίδων δ᾽ ἡμάρτομεν. 

ΟΔΥΣΣΕΥΣ 
στείχωμεν ὡς τάχιστα ναυστάθμων πέλας. 
σῴζει γὰρ αὐτὸν ὅστις εὐτυχῆ θεῶν 
τίθησιν' ἡμῖν δ᾽ οὐ βιαστέον τύχην. 
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ΒΗΕΒΤΒ 

ΠΙΟΜΕΕΒ 
Ναν, ᾿εἶ5 βίθοὶϊ Παυπιο85. παι Ο᾽οΥ ΟΠανὶοῦ- 115 
ΤΠ τἰπρο. ΤΠΤΟΙΡῚ πὸ ἴθ Ραβϑθᾶ ἃ 5Πϊνοιν οἵ ἔδαν, 
ΤΠ 1 ἀἰβοουηθα τΠςῸ οἰδηῖκ οὔ Πουβοβ᾽ οαΐη5. 

ΟΡΥΞΒΕΒ 
Βεννασα ὑποῖ Ἰρη δ ποὺ Δαν κΊ]ηρ οὐ {Παῖν στα 5. 810 

ΠΙΟΜΕΒΠΕΒ 

Εν ἴῃ αι 655 νν1}} 1 5ῦορ ὉΠ Ποοά. 

ΟὈΥΞΒΕΌΒ 

Βιιῖΐ, 5που]άσὶ ὑπο τοῖσο ὑπθι, ποννοδῦ. ἔποι {πΠ6 
νγαϊο υνου ὃ 

ΠΙΟΜΕΡΕΒ 
“ ῬΠΟΘΟΡαΚ ᾿᾿- -ἴτοι ΠΟ] 5 ποτ 1 Πϑαγα {πῸ ννοτή. 

ΟὈΥΞΒΕΌΒ 
Ηδἃ ! νοϊά οἵ οες {Π|5 Ὀίνοιας 1 560 ! 

ὈΙΟΜΕΌΕΒ 

Υεὖ δύσγοῖν ΠλοΪοη το] ἃ τι πὰ} ποτὰ Ἰἰὰν 

Ηδοῖον, ἀραϊηβῦ τ᾽ ΠΟμ {ΠΠ15 πὴ ν 506 81 15 ὑγ41164. 

ΟΌΥΞΒΕῸ5 
ὙΥΠαΐ πηθδπ5 ὑΠ|5 ἢ [5 Πῖ5 ἴτ00} οἰβθνν ὙΠῸ} σοης ἢ 

ΡΙΟΜΕΘΕΒ 
Ῥεγόπάπος π6 {γπ165 ᾿σαϊ δ τι5 ἃ βίγα ϊα ΘΟ Ὁ, 

ΟΡΥΞΒΕΌΒ 
Ἄν, Ρο]α 15. Ηθοΐου, πονν ὑπ ρα. 014 ! 

ΡΙΟΜΕΡΕΒ 
Ὑγ παν Π6π, Θά νββοθιιβ, 5Π4}] νε ἄο ἢ Τῆς πὰ 550 

νῆες πα ποῖ οὔ 15 σοῖο ἢ} : οὐ ΠΟΡῸ5 ἀγ6 [ὉΠῸ64. 

ΟΠΎΞΒΕΙΞ 
Βεύαση ννα ἴο {Π6 5}}108᾽ ΑΥὙΥαΥ ἴῃ Παβίδ. 

δου (οα, ννῃοσνοῖ σνε ἤϊτη Θοοα 5ρεεᾶ, 
ΘΠ ΙΟΙάς ἢ. ᾿Τὶβ πδῦ ἔοι τις ἴο ἐξινα νυ [αΐς, 
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ΡΗΣΟΣ 

ΔΙΟΜΗΔΗΣ 
» “ἢ . 5... ϑνα, ἦν ΕΝ Ν " -“- 

οὐκοῦν ἐπ᾿ Αἰνέαν ἢ τὸν ἔχθιστον Φρυγῶν 
, “ , 

Πάριν μολόντε χρὴ καρατομεῖν ξίφει. 
ΟΔΥΣΣΕΥΣ 

“Ὁ φ » Μ , 2 Ν Ἂν πῶς οὖν ἐν ὄρφνῃ πολεμίων ἀνὰ στρατὸν 
ζητῶν δυνήσει τούσδ᾽ ἀκινδύνως κτανεῖν ; 

ΔΙΟΜΗΔῊΣ 
αἰσχρόν γε μέντοι ναῦς ἐπ᾽ ᾿Λργείων μολεῖν, 

ὅθ0 δράσαντε μηδὲν πολεμίους νεώτερον. 
ΟΔΥΣΣΕΥΣ 

[ο ΟῚ » , ᾽ , Ἄ 

πῶς δ᾽ οὐ δέδρακας ; οὐ κτανόντε ναυστάθμων 
κατάσκοπον Δόλωνα σῴζομεν τάδε 

΄ 5 κα ΄ Ξ, 
σκυλεύματ᾽ ; ἢ πᾶν στρατόπεδον πέρσειν δοκεῖς 
πείθου, πάλιν στείχωμεν" εὖ δ᾽ εἴη τυχεῖν. 

ΑΘΗΝᾺ 
ποῖ δὴ λιπόντες Τρωικῶν ἐκ τάξεων 
χωρεῖτε, λύπῃ καρδίαν δεδηγμένοι, 
εἰ μὴ κτανεῖν σφῷν “κτορ᾽ ἢ Πάριν θεὸς 
δίδωσιν; ἄνδρα δ᾽ οὐ πέπυσθε σύμμαχον 
ροίᾳ μολόντα Ῥῆσον οὐ φαύλῳ τρόπῳ ; 

600 ὃς εἰ διοίσει νύκτα τήνδ᾽ ἐς αὔριον, 
οὔτ᾽ ἄν σφ᾽ ᾿Αχιλλέως οὔτ᾽ ἂν Αἴαντος δόρυ 
μὴ πάντα πέρσαι ναύσταθμ᾽ ᾿Αργείων σχέθοι 
τείχη κατασκάψραντα καὶ πυλῶν ἔσω 
λόγχῃ πλατεῖαν εἰσδρομὴν ποιούμενον. 
τοῦτον κατακτὰς πάντ᾽ ἔχεις. τὰς δ᾽ “κτορος 
εὐνὰς ἔασον καὶ καρατόμους σφαγάς. 
ἔσται γὰρ αὐτῷ θάνατος ἐξ ἄλλης χερός. 

ΟΔΥΣΣΕΥ͂Σ 

δέσποιν ᾿Αθάνα, φθέγματος “γὰρ ἠσθόμην 
τοῦ σοῦ συνήθη γῆρυν' ἐν πόνοισι γὰρ 
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ΒΗΒΒΓΒ 

ΒΙΌΜΕΠΕΒ 
Ναν, οὐ Δθηδὰβ [Ἀ}] νν 6, οὐ ἢ. Ῥαν]15---ς 

ΟΥ̓ οδε τποϑὺ παι, - ἀπά βυῖζο οἵ {πεῖν Πποδάϑ. 

ΟὈΥΞΒΕΌΞΒ 
Ηον ἴπ {πὸ ἄδυς, ἁπηϊάβῦ ἃ ποὺ οἵ ἔρ65, 
{προ υΠΠ16 νη ἔΠοῖι 5θαγο]ν, ἃ Πα 5αν ὑπ 656 ὕνν δῖ ἢ 

ΠΙΟΜΕΡΕΒ 
Υδὺ Ιναβθ 10 ννεσο ἴο ἢΐα ἴο Δυροβ᾽ 5Π10)5 
ὙΠ πουρπῦ οὗ τϊβο τοῦ ἴο ὑπὸ ἴοα ἀομενοά. 

ΟΠὈΥΞΞΕΙΒ 
Νοιηίης Δοπίενορα ἢ Ηδνο νὰ ποῦ 5]αῖπ {ΠῸ 5ΡῪ 

ἴΠροῖ {Ππ6 ρΆ]] ον 5, Π)ο]οη ὃ Ηᾶνο νὰ ποῖ 
Η 5 5Ρ0115 ὃ [ΙοοἸκ᾽ δῦ ὑποῖι ἴο τάναρσο 4}} Π|6 1} ΘΔΠῚΡ ὃ 

[.] 

Ηφὰγ πλ6---"αὔπ ἢ ἡ γ6 ; 50 σΟΟΩ βρϑοϑᾶ ΡῈ ο}5.ἅ 

ΑΤΉΕΝΑ ἀρρέαγδ αὐουθ {πὸ δίασο, 

ΑΤἸΉΕΝΑ 

Ηο ! νι πεν σὸ γϑ, ἔγομι ὑπὸ 1Ππὸ5 οὐ τον 
ΕἸεείησ, νῚ ἢ βουτον τ ]ς Πρ ἰπ ψοιμ ΠΘαγ 5 
ΤΠαῦ Βονΐαμμθ σγαπῖβ γοῖ ποῦ ὙΠ Ἴϊε οἵ Ηεεῖου, 
ΝοΥ Ῥαι5 Ὁ Ἐπονὶ γα ποῦ οὗ {Π|5 41]}ν, 
Πόβιιβ, ἴο ΤΥΊΟΥ τὰ ρη ΠΟΘ Εν ΘΟΠῚ5 ὃ 
1ὲ πὲ ᾿νε ὑπγοιρη ὑΠ15 πἰσηῦ ἀπῈ}} {π6 ἄάαννη, 
Ηΐπι ποῖ πεν Αἰἴαβ᾽ ποὺ ΔΟἢΠ 16 5᾽ 5ρΘᾺΣ 
584]] οἵαν ἔοπῚ πναβεϊη σ᾽ 411} {πὸ Αὐροῖνε ἢδοῦ, 
᾿ϊαχίπρ' γοῖι Τα πη ραγῦβ, ἈΠ 6] νΊ Π1π ψοῖ" σαΐοα 
μπτ- Ὀγολα Πανος οἵ ομϑ]απσηΐ ΜΓ Πα Ἰαποο. 
51αν Ἡα, Δ ΠΕ 41] 5. {Πῖπο. Βυϊ Ηφοζοι᾽ 5 σοι ἢ 
Τοῦ "ΡῈ : 5ρᾶτε ὑπο ἴο βιῃλίΐα ἢἷβ πϑδα ἔγουη [Ἶπη. 
Τὸ Πΐπη 5141] ἀθαῖῃ οοιὴς ἔτουὰ ἁπούμοι Ππαηᾷ, 

ΟΌΥΞΒΕῦΞ 
Ο Θυδοη ΑἰΠ6ηᾶ.---ἰον 1 Κπονν {ΠῸ βουπα 
ΟΥ̓ τὴν [αι αν νοΐθθ, βίποθ Ἐν ΘΙ ΠΟΥ 
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ΡΗΣΟΣ 

παροῦσ᾽ ἀμύνεις τοῖς ἐμοῖς ἀεί ποτε’ 
Ν ᾿΄ “ “ 

τὸν ἄνδρα δ᾽ ἡμῖν ποῦ κατηύνασται φράσον, 
᾿ 

πόθεν τέτακται βαρβάρου στρατεύματος ; 
ΑΘΗΝΑ 

ΨἉΨΦΟΣ 9 Ἀ Φ ᾽ , “ 

ὅδ᾽ ἐγγὺς ἧσται κοὐ συνήθροισται στρατῷ, 
ἀλλ᾽ ἐκτὸς αὐτὸν τάξεων κατηύνασεν 

[ ϑ ν' ἔκτωρ, ἕως ἂν νὺξ ἀμείψηται φάος. 
΄ Ν “ , 5 ς πέλας δὲ πῶλοι Θρῃκίων ἐξ ἁρμάτων 

λευκαὶ δέδενται, διαπρεπεῖς ἐν εὐφρόνη: : 
, 

στίλβουσι δ᾽ ὥστε ποταμίου κύκνου πτερόν. 
ταύτας κτανόντες δεσπότην κομίζετε, 

,ὔ Ἵἶἷ “ ᾿ Ν Μ βὼ τ᾽. 

κάλλιστον οἴκοις σκῦλον" οὐ γὰρ ἔσθ᾽ ὅπου 
, 

τοιόνδ᾽ ὄχημα χθὼν κέκευθε πωλικόν. 
ΟΔΥΣΣΕΥΣ 

, δ “ ΄ 

Διόμηδες, ἢ σὺ κτεῖνε Θρήκιον λεών, ᾿ 

ἢ ᾿μοὶ πάρες γε, σοὶ δὲ χρὴ πώλους μέλειν. 

ΔΙΟΜΗΔΗΣ 
᾽ Ν γῇ ᾿ξ Ν μι 

ἐγὼ φονεύσω, πωλοδαμνήσεις δὲ σύ' 
Χ “Ὁ Δ, Χ Ν “ 

τρίβων γὰρ εἶ τὰ κομψὰ καὶ νοεῖν σοφός. 
Ν 3. ΚΣ ΄ - ΄ Δ Ε] -“ 

χρὴ δ᾽ ἄνδρα τάσσειν οὗ μάλιστ᾽ ἂν ὠφελοῖ. 
ΑΘΗΝΑ 

Ἀ ΄ “-“ , 3 , 

καὶ μὴν καθ᾽ ἡμᾶς τόνδ᾽ Αλέξανδρον βλέπω 
στείχοντα, φυλάκων ἔκ τινος πεπυσμένον 
δόξας ἀσήμους πολεμίων μεμβλωκότων. 

ΔΙΟΜΗΔΗΣ 
“ Ν γ7. ΕΥ , ΄ὔ 

πότερα σὺν ἄλλοις ἢ μόνος πορεύεται ; 

ΑΘΗΝΑᾺ 
΄ Ν ᾽ Ν ᾿] .ς »Μ “ 

μόνος" πρὸς εὐνὰς δ᾽, ὡς ἔοικεν, “κτορος 
-“ , [οἷ οἰ - 

χωρεῖ, κατόπτας σημανῶν ἥκειν στρατοῦ. 

ΔΙΟΜΗΔΗΣ 
ΕΣ ,» ,ὔ , 7, 

οὔκουν ὑπάρχειν τόνδε κατθανόντα γρή ; 

λοϑὃ 



ΒΗ ΒΝ 

Βεοβίάθ πὴθ ἴῃ πὶν τὴ ]5 ὑπο νναυ δῦ τη6,. -- 610 
Ἴ6}] ἴοὸ τ ν οτο ὑΠὶ5 ΠοτῸ β᾽θορίηρ 1168, 
ὙΠ οσο 6 15 βία οπεα ἴῃ {Ππ6 αἰΐθπ μοϑῦ. 

ΑΤΉΕΝᾺ 
δεῖ ἰ5 πο, πἰρὶν, ποῦ σπαγξουθα ἢ {ΠῸ Ποβε : 
Ηφοῖουν ἴο ᾿νἶπι ἀϑϑιση θα ἃ τοϑυϊησ- Ϊαοο 
Ποῦ Πὶς Ἰπη65, 1] πἰσηῦ οἷνο ρ᾽ασο το ἀν. 
Ηδνα Ὀγ, δῖ5 νυ ῃϊτο βύθεςβ το ᾿νἰ5 ΤΠ οί ἢ ΘΔ 
Αὐτὸ του μουϑα : οἴθαν ὑπο ν σΊθαμπι αὐπιννανῦ {116 ἀν]. 
Α5 σ]θαμηβ ὑπὸ νυ ϊτα ψ]ηρ οὗ ἃ τ νϑυτ-βύναῃ. 
Ποβε Ἰθδα νὰ πθποθ νΠθπ γ6 Πᾶνα 5]αῖπ ὑΠεἰν Ιου, 
Ργοιπα ἐτορἢν ΤῸ γοῦν ΠᾺ}1]5: ὑποτα 15. πὸ ἰᾶ πα 620 
ΤΠαῦ ΠΟΙ οὐ σι ἢ ἃ ἴδδμι οὗ ομαυϊοῦ-οἴθθα5. 

ΟΌΥΒΒΕΙΒ 
Πϊοιηθ 65, οἰ ΠΟΥ αν ἕπου “ΓΠγ οα᾿ 5. [ῸΠ]ς, 
Οὐ ἸΙδανὲ ἴο τπθ, ἁπᾷ ἔποι ὑΠε Ποῦβοβ π6 θά. 

ΡΙΟΜΕΡΕΒ 
ΤΠ] ΡῈ δαγεν. δίαπαρθ ἔποι ὑπὸ βιθθαβ; 

ΕῸΣ νουβοα αὐ ποι ἴῃ οὐα!, πα Κοοη οἵ νυ]. 
Βεϑὺ βεῦ βοῇ πλὰπ υν ΠοτῈ ᾿ναϑὺ ἰδ 6 ]ρ ἀνὰ 18. 

ΔΤΗΕΝᾺ 
Ι,ο, γοποΥ ΑἸοχα πον 1 αἸβοθῦτ 
1ῦνανν πἰσὴ τι8. ΕἼΟΙη 5οππα τναϊοπυπαπ παῖ ἢς ἢδαγα 
Α ἀουθυα] σπου οἵ {πὸ ἈΡΡτόΔοἢ οἵ ἔο65. 

ΠΙΟΜΕΘΕΒ 
Οὐ οοιηθῖ 6 τυ οὐ θυβ, οὐ ἃἴοπο ὃ 030 

ΑΤΗΕΝᾺ 
ΑΙοπθ. Τὸ Ηδοΐου 5 σοι ἢ, τηθϑθοῖηβ, Π6 ἔαγ 65, 
Τὸ [611] μον βρῖ65 ἀροὸΐ ἐπα Ποϑῦ θὲ Πϑυα. 

ΠΙΟΜΕΡΕΒ 
Ουρπὲ πε ποῦ ἔθη ἴο "ς ἔς ἢνβυ ἴο αἷς ὃ 

209 
ΥΟΙ͂,. 1. Ρ 



04 

θῦ0 

0600 

ῬΡΗΣΟΣ 

ΑΘΗΝΑ 

οὐκ ἂν δύναιο τοῦ πεπρωμένου πλέον. 
τοῦτον δὲ πρὸς σῆς οὐ "θέμις χειρὸς θανεῖν. 
ἀλλ᾽ ᾧπερ ἥκεις μορσίμους φέρων σφαγάς, 
τάχυν᾽ ἐγὼ δὲ τῷδε ξύμμαχος Κύπρις 
δοκοῦσ᾽ ἀρωγὸς ἐν πόνοις παραστατεῖν, 
σαθροῖς λόγοισιν ἐχθρὸν ἄνδρ᾽ ἀμείψομαι. 
καὶ ταῦτ᾽ ἐγὼ μὲν εἶπον" ὃν δὲ χρὴ παθεῖν, 
οὐκ οἷδεν οὐδ᾽ ἤκουσεν ἐγγὺς ὧν λόγου. 

ΠΑΡῚΣ 
σὲ τὸν στρατηγὸν καὶ κασίγνητον λέγω, 
“Ἑκτορ, καθεύδεις ; : οὐκ ἐγείρεσθαί σ᾽ ἐχρῆν ; 
ἐχθρῶν τίς ἡμῖν χρίμπτεται στρατεύματι, 
ἢ κλῶπες ἄνδρες ἢ κατάσκοποί τινες. 

ΑΘΗΝΑ 
θάρσει: φυλάσσει σ᾽ ἥδε πρευμενὴς Κύπρις. 
μέλει δ᾽ ὁ σός μοι πόλεμος, οὐδ᾽ ἀμνημονῶ 
τιμῆς, ἐπαινῶ δ᾽ εὖ παθοῦσα πρὸς σέθεν. 
καὶ νῦν ἐπ᾽ εὐτυχοῦντι Τρωικῷ στρατῷ 
ἥκω πορεύουσ᾽ ἄνδρα σοι μέγαν φίλον, 
τῆς ὑμνοποιοῦ παῖδα Θρῴκιον θεᾶς 
Μούσης, πατρὸς δὲ Στρυμόνος κικλήσκεται. 

ΠΑΡῚΣ 
ἀεί ποτ᾽ εὖ φρονοῦσα τυγχάνεις πόλει 
κἀμοί, μέγιστον δ᾽ ἐν βίῳ κειμήλιον 
κρίνας σέ φημι τῇδε προσθέσθαι πόλει. 
ἥκω δ᾽ ἀκούσας οὐ τορῶς, φήμη δέ τις 
φύλαξιν ἐμπέπτωκεν ὡς κατάσκοποι 
ἥκουσ᾽ ᾿Αχαιῶν. χὠ μὲν οὐκ ἰδὼν λέγει, 
ὁ δ᾽ εἰσιδὼν μολόντας οὐκ ἔχει φράσαι, 
ὧν εἵνεκ᾽ εὐνὰς ἤλυθον πρὸς “ὕκτορος. 
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ΚΗΒΒΌΒ 

ΑΤΉΕΝΑ 

ΤΠου οαπδὺ ποῦ ονθυραβ5 ὑπὸ ἄοοτη οὗ ἕαϊο. 
Τῦ τὰν ποῦ θὲ ὑπαῦ Ὀγ ὑΠπῖπο Πα πα ἢ αἴ6. 
Ηάβῖο ἔποι ἀρσαϊηβῦ {Π6 πὰ ἔῸΣ ἡν Ποιὰ {Ποῖ ΠΥ] Πρ δὶ 
Το πἰαπρητεγυ- ἀοοτη. ΤῸ Ῥᾶυὶβ νν1}}} 1 5ε πὴ 
Ουρι ἢἰ5. ἔυ]ο πα, ρυθοϑαηΐ ἴο αἰαὶ 15 [0 1]5, 
Απα ἢ [Ὰ156. νου 5. νν1]}}] ἀηθυνοὺ Πΐμ 1 Παῖα. 
ΤῊΗϊς πᾶνδ 1 το] γοῖ : ποιυρηῦ {Π6 ἀοοιηδα τηδη ἰσηοννθ, θ40 
Νοὺ δυρηῦ Παῖῃ Πραγα, ἴον 411 Πα 15. 50 Πθδ 1. 

[χδιωιέ οὐ». απ ῬΊΟΝ. 
πίον ῬΑΆΒΙ5. 

ΡΑΠΙΒ 
Ὑγ Αγ- ΟΠ] 6 ἀπα Ὀγοΐποι, πο, ἴο {π66 1 ο]], 
Ηδοῖΐον ἢ Ἰ)οβὶ βεερ: Βεδμονεβ ἔπεα ποῦ ἴο ννάΐοῃ ὃ 
Βόῖηδ ἴθ6 ἴο τι5 ἰ5 πΙσρὴ ἀηἴο {πε Ποβὺ-- 
Μαναθᾶθυβ παν, οὐ ρεσδάνθηΐαγα 50 168. 

ΑΤΗΕΝᾺ 

Εδὰν ποῦ. 1, Ουρυῖβ, νναυα ὑπ δ ουδο οι] υ. 
1 Κα ὑπουρηῦ ον ὑπ γ υναυΐαγθ, ΠΟΥ ἔουροῦ 
ΤΠΐπ6 Ποποῖ ἄοπα 16, πα ὑπν βουνίοα ὑπ η]ς, 
Απα πον, δ η ὑπ ΡΠ οὺῃ ὑπ6 Ποβὺ οἵ του, 

ΤΠ δαῖηρ ἴο ὑΠε66 ἃ τηϊση τυ ΓΘ Πα 1 ΘΟΠη6, θ50 

ΤΠε ΤΠΗτνδοΐδη βοίοη οἵ πη Μαβε, ὑπῸὸ Θαθθη 
ΟΥ δοηρ : Πα θϑᾶγβ Π6 πη οἵ 5 τυ ο 5 50. 

ΡΑΕΙΒ 
Οὐδοίοιβ αὐτὸ ὕποῦ ππΐο τὴν οἷὐν 511], 
Απά πηΐο τη6, [ ἔτονν 1 ψοη ον ΤΊΟΥ 
{τ᾿ 5 σοοα]ϊοβὺ ἔγδαβασο, Ἱπασίηρ ὑΠ6ὸ πηοϑὺ [αϊν., 
ψασια σασηου" Ὀτουρσῦ τὰ ΠΙΌΠΕΥ : βοπηα γαροχὺ 
Αιποησϑῦ ὑπ συδτα Πδα τἴβθη οὗ Αὐρῖνα 5ρ165 
Ἐνθῃ πον αὖ Παπα. Οπα 5αϊδῃ 1 ὑπαῦ βδὰνν ποιρῃῦ: 
Οπα β5ᾶνν ὕπθη οοτη6, γεῦ ποίμίηρ τηογα οδη ἰΕ]]. 
ὙνΠογεΐοσε ἴο Ηδοΐου᾽ 5 ταϑυϊησ- ]ασα 1 οατηα. θ0υ 
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ΡΗΣΟΣ 

ΑΘΗΝΑᾺ ᾿ 
μηδὲν φοβηθῆς - οὐδὲν ἐν στρατῷ νέον' 
“Ὡκτωρ δὲ φροῦδος Θρῇκα κοιμήσων στρατόν. 

ΠΑΡΙῚΣ 
’ ,ὔ 7 - Ν ΄ὔ σύ τοί με πείθεις, σοῖς δὲ πιστεύων λόγοις 

τάξιν φυλάξων εἶμ᾽ ἐλεύθερος φόβου. 
ΑΘΗΝᾺ 

χώρει: μέλειν γὰρ πάντ᾽ ἐμοὶ δόκει τὰ σά, 
ὥστ᾽ εὐτυχοῦντας συμμάχους ἐμοὺς ὁρᾶν. 
γνώσει δὲ καὶ σὺ τὴν ἐμὴν προθυμίαν. 

ὑμᾶς δ᾽ ἀὐτῶ τοὺς ἄγαν ἐρρωμένους, 
Λαερτίου παῖ, θηκτὰ κοιμίσαι ξίφη. 
κεῖται γὰρ ἡμῖν Θρῴζκιος στρατηλάτης, 
ἵπποι τ᾽ ἔχονται, πολέμιοι δ᾽ ἠσθημένοι 
χωροῦσ᾽ ἐφ᾽ ὑμᾶς ἀλλ ὅσον τάχιστα χρὴ 
φεύγειν πρὸς ὁλκοὺς ναυστάθμων. τί μέλλετε 

σκηπτοῦ ᾿πιόντος πολεμίων σῴζειν βίον ; 

ΧΟΡΟΣ 
9, Μ ἔα ἔα" 
βάλε βάλε βάλε βάλε, 

θένε θένε' τίς ὅδ᾽ ἀνήρ; 
ἩΜΙΧΌΡΙΟΝ 

λεύσσετε, τοῦτον αὐδῶ. 

ΗΜΊΧΟΡΙΟΝ 
κλῶπες οἵτινες κατ᾽ ὄρφνην 
τόνδε κινοῦσι στρατόν. 
δεῦρο δεῦρο πᾶς. 

ἩΜΙΧΌΡΙΟΝ 
τούσδ᾽ ἔχω, τούσδ᾽ ἔμαρψα. 

ἩΜΙΧΌΡΙΟΝ 
τίς ὁ λόχος ; πόθεν ἔβας ; ποδαπὸς εἶ ; 
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ΒΗΕΒΙΒ 

ΑἼΠΝΑ 
Εδαν ποὐῃΐηρ : ἴῃ {Π6 Ποβὺ πὸ Ρ6}}} ἴ5. 
Ηδοῖον ἴο φυδνίου γα οἶδ᾽ 5 Ποβὺ ἴθ σΌΠ6. 

: ΡΑΒΙΒ 
ὙΠοὺ ἀοβῦ ἀθθαγθ τπ6: ἰο, 1 ὑσυβὺ ἢν υνογαϑ. 
Απᾶ ἔγθε οἵ ἔδαν  σὸ ἴο σιαγα τὴν μοϑῦ. 

ΑΥ̓ΠΕΝᾺ 
6αο : θὲ ὕποὺ 5.6 ὑπαῖ 41} ὑῃγ σὰν δ 15. 1116, 
ΤΠπαῦ 50 ἐσ ατηρ δῦ 1 γᾶν 566 τὴν ΕΠ] 6 η65. 
Υ8α, ἃπ6α ὕποι ἴοο 5118] ργονε Τὴν Ζ6Ὰ] ἴῸν ὑπ 66 

[Παϊὲ ΡΑΒΙ5. 
Ηο γε! 1 θ᾽ γοι, ον θυ -Θαρ Υ ὑνναϊη---- 
Του 6 β᾽ 500 '---ἰοῦ 5166 0 π6 νυ ποιτεα ϑυνονας ; 
ΒῸΣϊ αὖ οὔὖν δος ἀθδα 1165 ὑπῸὸ ΤἬγδοίδη Ποῦ; 070 

Οὐ ΡυῖΖσα ἢΪβ βίθθαβ ἃἅσθ, Βαυῦ {π6Ὸ ἴοε πᾶνο Πϑαγά, 
Απα οἴοβα οὴ γοὰ. Νὸον γητϑῦ γα ψἹὉ ἢ} 41} σρεοα 
'ο νοι 5 ]}Ρ-οἤδη 615 ἤθο. ὙΠ ν ἸηροῚ γο, 
ὙΠ θη Ραγβῦβ ὑπὸ βζουτη οἵ ἴθθϑ, ἴο ϑᾶνθ γοῦν ᾿ἷἰνθ8 ἢ 

πίον ουββεῦβ ἠο ἰογυοί ὑῃ σποπῦϑβ, ἐμωγμἐοιιδίῃ. 

σΠΟΗῦΒ 
Ηδἃ, 5υῖΐα !--- ἢὰ, βυηἶτα 1|--ἢὰ, ϑυῖτθ !-:- -ἢὰ, σγηΐία ! 
514} ὕπο !--- βία ὑποι !--ὐνῃο 15 ὉΠ15 ψ]ρ ἢ 

ΒΕΜΙΘΟΗΟΗΒ 1 

ΓΘΟΚ γα οα ᾿νΐπ} -- {15 ἔθ !]ονν, 1 δ8γ !-- 

ΒΕΜΙΟΗΟΘΗΒ 9 

Μαιδιάθυβ νΠη0Ὸ ἀπά δ. Πρ Τ᾽ 5 ἄδυς ρΡᾺ}} 
Αὐτὰ βἰαυ!]ηρ᾽ ΟἿ ΥΥὰν [-- 
ΗΠ υναγα, Εἰ Πουνναγά, ἃ}} ! 680 

ΒΕΜΙΘΟΗΟΕΗΌΒ 1 

1 πᾶνε ἔπει οαπρσῇηῦ ἴῃ ἴΠ6 σ ᾶβΡ οὗ πηῖπια παπᾶ ! 
ΒΕΜΙΘΗΟΈΌΒ 9 

(1. ον.) ὙΥ μιαῦ 15 ὉΠ} ὑγῸΟΡ ὃ--ν ἤθηςε αὐῦ ἔπ οὰ ἢ 
τη8η οὗ νναῦ ἰᾶπὰ ἢ 

ἃ 

δ. 



ΡΗΣΟΣ 

ΟΔΥΣΣΕΥΣ: 
ΕΣ Ἁ γ0 

οὔ σε χρὴ εἰδέναι: 
ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

θανεῖ γὰρ σήμερον δράσας κακῶς. 
30. Ἢ Ἀπ ΄, ἢ Ἀν ᾿ 7, ς “ 

οὐκ ἐρεῖς ξύνθημα, λόγχρον πρὶ: διὰ στέρνων μολεῖν; 

ΟΔΥΣΣΕΥ͂Σ 

ἢ σὺ δὴ Ῥῆσον καϊέκτας ; 

ΗΜΊΙΧΟΡΙΟΝ 
» Ν Ν -“ Ν 

ἀλλὰ τὸν κτενοῦνταω σὲ 
ἱστορῶ. 

ΟΔΥΣΣΕΥ͂Σ 
θάρσει, πέλας ἴθι. 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 
πταῖε, πταῖε, πταῖε πτίὶς. 

ΟΔΥΣΣΕΥΣ 

ἴσχε πᾶς τις. 
ΗΜΊΙΧΟΡΙΟΝ 

οὐ μὲν οὖν. 

ΟΔΥΣΣΕΥΣ 

ὧ, φίλιον ἄνδρα μὴ θένῃς. 
ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 

ἈΝ ’ὔ Ν Ν “- καὶ τί δὴ τὸ σῆμα; 
ΟΔΥΣΣΕΥ͂Σ 

Φοῖβος. 

ΗΜΊΧΟΡΙΟΝ 
» Ὁ »Μ “ ΨΥ 

ἔμαθον" ἴσχε πᾶς δόρυ. 
ΗΜΊΧΟΡΙΟΝ 

οἶσθ᾽ ὅποι βεβῶσιν ἅνδρες ; 

1 Π6. ἀἸα!οσιιο ὑπαῦ ἐΟ]]ΟνγΒ. 15 αἰ Πυθα ]ν αἸβυν θα θα Ὀγ 
νἃνῖου5. δ Ἰΐουβ. Δ Πν 5. ΔΡΡ  οιηθηῦ, δα υρίεα Ὀγ ῬαΪθν, 
ἰδ. πθῦθ [0] ον θα, α150 15 γθδηρ οὗ ἱστορῶ ἴον ἴστω οἵ ΜΗ. 
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ΠΒΗΒΒΌΒ 

ΟὈΥΒΒΕΌΒ 
Νοιυρῃῦ ἴο ὑΠ|66 ἴ5 ὑΠ15 ! 

ΞΒΕΜΙΘΗΘΗΒ 1 

Εὸν ἔποῦ 51] αἴ ἔου ον] ὑνυουρῦ {Π|5 ἄὰν ! 
ΤῸ] τη νναϊο ννουα, αὐτο ὅπ 6 Θρθᾶν αηἴο {πῖηθ Πεᾶν 

᾿ᾶνα Του πα {Π6 ννὰν ! 

ΟὈΥΒΒΕΌΒ 

ΗΔ ! ἀπά ᾿ιαϑὺ ὑπο που οα ἈΠ θϑαϑ ἢ 

ΒΕΜΙΘΟΗΘΗΌΒ 9 

Νὰγ 5 ννοῦ]α- θὲ τπυγσάθυου, ὑπ 66, 
Οιοϑίίοη 1. 

ΟΟΥΞ5Ε085 (ϑοῤοηῖγ ἐδοηι ο0} {{6 οἰα96). 
Εδαν ποῦ, οοῖηα Πἰ Ποὺ. 

ΒΕΜΙΘΗΘΗΒ 1 

ΒΌΙΚΟ ἢ ! βδυυμκο μη ! σου κα Πΐμη, γα ! 

ΟὈΥΒΘΕΌΒ 

Ηο]ά, δαοῆ τηδῃ : 

ΒΕΜΙΟΗΘΗ5 9 

Ναγν, πο] νψνὸ Μ01} ποὺ ! 

ΟΟΥΞ5Εῦ5 
Ηο ! εὐ ποῖ ἃ πο πα |506 9] α1 ! 

ΒΕΜΙΘΟΗΟΘΗΓΙΞ 1 

μα {πδ πὴ ἴα ὑπὸ νναϊομννογα ἢ 

ΟΌΥΒΘΕΌΒ 

ῬΠοΟΘΡιι5. 

ΒΕΜΙΟΗΟΘΗΒ 9 

ΕἸΟΙὉ : ἰδ 5ρθαν Ἰδοῦ δδοῖὶν γίνη. 

ΒΕΜΙΓΗΘΗΌΞΒ 1 

[πον οὐ {ποῖ νυ μα πον νοῦ ὑπ ἤθη ὃ 
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ΡΗΣΟΣ 

ΟΔΥΣΣΕΥ͂Σ 
“ο΄ ,ὔ τῆδέ πη κατείδομεν. 

ἩΜΊΧΟΡΙΟΝ 
“ “ ΙΖ, 3) 3. τ νι Ἃ Ν 3 ΄ ἕρπε πᾶς κατ᾽ ἴχνος αὐτῶν, ἢ βοὴν ἐγερτέον ; 

ΟΔΥΣΣΕΥΣ 
᾽ Ἀ ΄ ΄ὔ Ν » χω ἀλλὰ συμμάχους ταράσσειν δεινὸν ἐν νυκτῶν 

φόβῳ. 

ΧΟΡΟΣ 

τίς ἀνδρῶν ὁ βάς ; στρ. 
τίς ὃς μέγα θράσος ἐπεύξεται, 
χέρα φυγὼν ἐμάν ; 
πόθεν νιν κυρήσω ; 
τίνι προσεικάσω, 
ὅστις δι’ ὄρφνης ἦλθ᾽ ἀδειμάντῳ ποδὲ 

“ ,ὔ νὰ “2 Ὁ 

διά τε τάξεων καὶ φυλάκων ἕδρας ; 
Θεσσαλὸς ἢ 

7 “ , , 

παραλίαν Λοκρῶν νεμόμενος πόλιν ; 

ἢ νησιώτης σποράδα κέκτηται βίον ; 
τίς ἣν πόθεν ; ποίας πάτρας ; 
ποῖον ἐπεύχεται τὸν ὕπωτον θεῶν ; 

ΗἩΜΊΧΟΡΙΟΝ 
3. τ 4.» 7 »Μ ἊἋ ͵ , 

ἀρ᾽ ἔστ᾽ ᾿Οδυσσέως τοὔργον ἢ τίνος τόδε ; 

ἩΜΙΧΌΡΙΟΝ 
» - 7 Ν " ἴω 

εἰ τοῖς πάροιθε χρὴ τεκμαίρεσθαι, δοκεῖ. 

ΗΜΊΧΟΡΙΟΝ 
δοκεῖς γάρ; 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 
τί μὴν οὔ; 

Ζιθ 



ΒΗΒΒΤΒ 

ΟὈΥΒΒΕΙΒ 

Ι τηδυ]θα {Π|6Πὶ ΒΟΠ ΘΠ 6 γΟΠ 6 πἰρ.. 

ΒΕΜΙΘΟΗΟΘΗΓΒ ὦ 

Ργθϑβ, δ9 ἢ τηλη, ἀἸροὴ ὑπ6ῖν ὑὐδοὸκ "ΟΥ̓ 5Π8}} νγὰ 
γαΐβθα ὑΠ6 ᾿Ἰασιιι ΟΥῪ ὃ θ90 

ΟὈΥΞΒΕῦΒ 

Νὰν, ὕνευθ ρϑυϊοιβ ἴο βοᾶγθ ν ἢ Πρ - Δ]. 5. ἃ 
γγαγ -}]}Υ. 

[ορυββεῦβ δἰΐρ5 αὐυαῳ πίο ἐλ ἀαγάηο55. 

ΟΗΟΕῦΒ 
(3 ».) 

Ηδε ἰβ ρΌΠ6 ἔΌΓΩ τι5 !--ὐ 0 νγὰβ {Π6 τηλὴ 
ὙΠῸ 51Π8}} ναπηΐ οἵ 15 ἄνν 6 1685 τηϊρὐ ἢ 

Ουΐ οὗ μΐπθ παπα5, ’ο, ἢ 6 γδη--- 
ὙΠ ΘΥΘ ὁπ Πΐπη πουὺν 5Π4}} 1 ᾿ἰο ἢ 

[{πἴ|ο ψ ΠΟΙ 5Π4}} 1 κοὴ ἢΐπη---ἢ, νη τυ ἔοοί 
ἀπᾶΐγαϊ ἘΠγοαρ ἢ {Π6 πἰσῃῦ 

Ῥαββθα Ὑδηκ5, Ραββθα τη ΠΥ ἃ 56 η π6]-ροβὺ ἢ 
Α ΤΠ Θβϑα] δη 15 πὸ ὃ 

Ποῦ ἢ6 ἄννε}] ἴῃ ἃ ἔονν ἐμαῦ ἔγοπ Τ,ΟοΥ 5 οοαϑὺ 
Τιοοκεῖ ονϑῖ ἐπε 5689 700 

Οὐ, 80 15] Π6 60, ᾿νεβ ΠῈ Ὀγ ρίτδου ἢ ["οὰϑὲ} 
ὙΥΏο ἢ---Ἰν θη 06 ὃ---ὐν αὶ απ υ]απ- ποῖα ἀοῖῃ Π6 
ΟΥ̓ τΠ6 Οοαβ ποῦ ἀοὐἢ μῈ οομ 885 τηοβὺ Πρ ἢ 

ΒΕΜΙΟΗΟΕῦΒ 1 
ὙγΠοβα ἀ6βα 15 ὑΠ15 ὃ---Οαγββαειιβ᾽ ἀυς ἀΘϑὶρη ἢ 

ΒΕΜΙΟΗΟΗΌΒ 92 

Υ 68, 1 τόση Πἷβ ραβδὺ ἀ6δεα 5 ννα τηὰν αἰνίπο. 

ΒΕΜΙΘΗΟΘΙΒ 1 

ΗΔ, πη κεβὺ πο 50 ἢ 

ΒΕΜΙΟΗΟΘΕΟΒ 9 

Υεα, πον 5ῃοι]α 1 ποὺ} 
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ΡΗΣΟΣ 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 
θρασὺς γοῦν ἐς ἡμᾶς. 

ΗΜΊΙΧΟΡΙΟΝ 
τίν ἀλκήν ; τίν᾽ αἰνεῖς ; 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 
᾽Οδυσσῆ. 

ΗἩΜΙΧΟΡΙΟΝ 
μὴ κλωπὸς αἴνει φωτὸς αἱμύλον δόρυ. 

ΧΟΡΟΣ 

ἔβα καὶ πάρος 
κατὰ πτόλιν, ὕπταφρον ὄμμ᾽ ἔχων, 
ῥακοδύτῳ στολᾷ 
πυκασθείς, ξιφήρης 
κρύφιος ἐν πέπλοις. 
βίον δ᾽ ἐπαυτῶν εἷρπ᾽ ἀγύρτης τις λάτρις, 
ψαφαρόχρουν κάρα πουλυπινές τ᾽ ἔχων" 
πολλὰ δὲ τὰν 
Θασιλίδ᾽ ἑστίαν ᾿Ατρειδᾶν κακῶς 
ἔβαζε δῆθεν ἐχθρὸς ἃ ὧν στρωτηλάταις. 
ὄλοιτ᾽ ὄλοιτο πανδίκως, 

πρὶν ἐπὶ γᾶν Φρυγῶν ποδὸς ἴχνος βαλεῖν. 

ΗἩΜΊΧΟΡΙΟΝ 
εἴτ᾽ οὖν ᾽Οδυσσέως εἴτε μή, φόβος μ᾽ ἔχει" 
“ἔκτωρ γὰρ ἡμῖν τοῖς φύλαξι μέμψεται. 

ΗΜΊΙΧΟΡΙΟΝ 
τί λάσκων ; 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 
δυσοίζων--- 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 
τί δρᾶσαι; τί ταρβεῖς ; 

ἩΜΙΧΌΡΙΟΝ 
καθ᾽ ἡμᾶς περᾶσαι -- 
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ΠΒΗΈΒΌΒ 

ΒΕΜΙΘΗΘΗῦΒ 1 

Α ἀανίηρ' ἴοα απἴο τι5, 1 ννοῦ ' 
ΒΕΜΙΘΗΘΗΟΒ 9 

γῆ οσ6 οοιγαρθ, νυ αὐ σπὰπ, ἀοϑὺ ποῖ ργαΐβο ὃ 

ΒΕΜΙΟΘΠΟΙΒ 1 

Οανββοιιβ {Ππ|᾿Ὸ οἢἰος, 

ΒΕΜΙΟΗΟΘΕΌΒ 9 

ΡῬυναῖβθ ποῦ ὑπ6 ριον θ85 ὕποι οἵ ἃ ἰσπανβὶν ὑπ|6  ! 

ΘΗΟΗΒ 
Ηδ οδτηε ἴῃ ἔΠ6 ἄὰνβ ονουραβῦ (4"1.} 110 
{πο ΤΥ ον :-- το Πὶβ. ογθ5 ἡΠ δι ροιγοῇ : 

Ἰαρϑ τοῦπα 5 Ῥοᾶγν σγεῦα οαϑῦ: 
Ἴδῃ ᾿ς. οοαῖς νγὰβ ἃ μία ἄδη βου : 

ΠῚ 6 ἃ νὰ ρα θοΠα ναν]οῦ π6 ργον θα, ΡΟ ροῚπρ᾽ ΟΥ̓ 1]}}5 
{τσ ὑπ 6 δα ϑ Ἢ] Πυοαν, 

ὙΥ1 ποδα ονουρυ θα νυ ἢ} Τὰ] 655, ἃπα [Ναϊν 
ΑἸ] Ε1ΠΠ- ἀφ Ε]οά. 

Α5 Ὁποὰρὴν πὸ ννᾶυ- 1 5 ἴῸ6 6 ἡ θ 6, 
ΤΠ 6 ποῖα πα γον] ϑα.-.-- 

Το ποῦθο οἵ της Αὐτοϊα Κίηρϑβ :- -Ο πηθοῦ, 
Ο 750 5.16 10 Ρ»Ὲ ὑπαῦ ἢ6 Ῥθυ 151}, 616 ͵ 90 
Εἰ ἔγάσμρ]ο ΡΠ οἷα θη θα 15 Γδοῦ. 

ΒΕΜΙΘΗΟΘΕῦΒ 1 

Ποῦ ον Οαγϑθθιβ ΟΥἨ ΠΟΙΟΥ͂ ΘΔΠΉ6, 
Ι ἴδαν Ὡ16 : τι ἔπ 6 σαν β 588}} Ἡ δοῖου θ]Διη6,--- 

ΒΕΜΙΘΗΟΘΕΌΒ 9 

ον Ὀ]αμη6 τι5 ἢ 

ΒΕΜΙΟΗΟΘΕΙΒ 1 

5141} 5ρθαῖὶς 15 βιιβρίοίοη οαδ,--- 

ΒΕΜΙΘΟΗΟΘΗΤΙΒ Ὁ 

Οὐ νῇαῦ ἄἀθοα ὃ ὙΠ δῦ 15 ἢ γν θαυ} ἀοα] ἢ 

ΒΕΜΙΘΗΟΘΠΟΒ 1 

Πα ὄνθῖ ΟΥ̓ α58 ρα 5566 1η--- 
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ΡΗΣΟΣ 

ἩΜΙΧΌΡΙΟΝ 
αν ψε}} [οἷ τίν᾽ ἀνδρῶν ; 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 
οἱ τῆσδε νυκτὸς ἦλθον εἰς Φρυγῶν στρατόν. 

ΗΝΙΟΧΟΣ 
ἰώ, δαίμονος τύχη βαρεῖα. φεῦ φεῦ. 

ΧΟΡΟΣ 

ἔα" 
180 σύγω πγῶς, ὕφιζ᾽ - ἴσως γὰρ εἰς βόλον τις ἔρχεται. 

ΗΝΙΟΧΟΣ 
ἘᾺΝ 9" ἰὼ ἰώ, 
συμφορὰ βαρεῖα Θρῃκῶν. 

ΧΟΡΟΣ 

συμμάχων τις ὁ στένων. 

ἩΝΊΟΧΟΣ 
ἰώ. 
δύστηνος ἐ ἐγὼ σύ τ᾽, ἄναξ Θρῃκῶν, 
ὧ στυγνοτάτην πῆ νηζαιν ἐσιδών " 
οἷόν σε βίου τέλος εἷλεν. 

ΧΟΡΟΣ 
τῖς εἶ ποτ᾽ ἀνδρῶν συμμάχων ; ; κατ᾽ εὐφρόνην 
ἀμβλῶπες αὐγαί, κοὔ σε γυγνώσκω τορῶς. 

ἩΝΙΟΧΟΣ 

ποῦ τιν᾽ ἀνάκτων Τρωικῶν εὕρω ; 
ποῦ δῆθ᾽ “ἙΞκτωρ 

1.0 τὸν ὑπασπίδιον κοῖτον ἰαύει ; 
τίνι σημήνω διόπων στρατιᾶς ; 
οἷα πεπόνθαμεν, οἷά τις ἡμᾶς 
δράσας ἀφανῆ φροῦδος, φανερὸν 
Θρῃ ξὶν πένθος τολυπεύσας. 
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ΚΗΒΒΌΝ 

ΞΕΜΙΘΗΟΙΝ Ὁ “ 

ὙνΠαῦ πλθὴ ἢ- σὰν ψνΠο ! 

ΒΕΜΙΘΠΟΙΟΒ 

ΤΠον ὑπαῦ ὑΠ|5. πίρηῦ ἴο ὑπ6 ΡΠ ἴα. ἀὐτὰγ ὑνΟὴ 

{ΠΥ  ΡῊ.. 

ΘΠΗΛΗΙΟΤΕΕΝ (δολένε {Πι6 ϑοοη 65) 

Ὁ λοαυμ οἰιαμοο ὁ {πίε} ΠΡοο 5 πιο Ποο᾽ 5 πιὸ ! 

ΠΟΙ Β 

Ηὰ! Νον Πι5ῃ γα 11} Οτοῦοῖ Ἰονν " ῬΟΓΟἤΠδηοα 

ἠδ οομθῖῃ ἴο {πὸ 9παγ. 780 

ΘΗΛΕΙΟΊΒΕΝ (ῥοληηε 506)65) 

Ὁ ἐμὰ δογὸ ηδοΐαηοο ἰο άταρσο ! 

σηοπῦΒ 

᾿ΤῚ5 βοηγο ἅΠ1νῪ ὑπαῦ νγ Π6 Ὁ ὑπ το. 

1 πΐον Ομ ΔΕΙΟΤΈΒΗ, τυομηοιί. 

ΘΠΑΠΙΟΤΒΒΗΝ 
Ὑνοε δ τα ! Ο Κίηρ οἵ Τνδοίαηβ, νοῦ ἴον {ΠπῸῸ ! 

Ο Ρἱτϊον οἰρηῦ οἵ Ἴγου ἴο ὑΠπ66 {Π|5 (ἂν ! 
γΥΠαῦ 6πα οὗ {ἔξ μα σπαςομθα ὕΠπ66 πθποα ἄννὰν ' 

ΘΗΟΗῦΒ 
ὙΥΒῸ αὐὖὸ ὅποι ἢ--πμαῦ 4}}ν ἢ- αὐηΐπθ αγο5 ὕΠπΠ6 πἰρἢῃῦ 
Μα]ςο5 αἶμα : ὕΠπ66 οαπποῦ 1 ἀΐβοθυι νοῦ. 

ΘΗΛΕΒΙΟΤΕΕΝ 
ὙΠ ΘΓ6 514}} 1 Ἰσηῦ οἡ ἃ ΤΊο απ ΟΠ] 6 
Ο ψ ῃο δ 5Π84}} Ἡ θοῖου μὲ ἔοαπα οἵ τὴν αποϑῦ 
ΘΙ απ ουΐηρ γοῦ ἴῃ 5}1614- ποθ γοϑῦ ὃ 740 
{{πἴο Ὑὑνπομ οὗ γοῦν οὨϊοῖβ 51.4}} 1 [6}} οἷν συίοῦϑ 

ΔῊ οἷν ΘΑ] τ {165 !--- ἢ ἔον ὑπὸ 466 65 πὰ ὑπὸ πἰσῃῖ 
{πο ΤΉ γαοῖα νυυοιρῃῦ οὔ ὑπῸ ἔθ] οι ψνΠὸ νϑη 5}}6 6 ἔΓοτα 

βσῃῦ, 
ὙΠῸ παῖ Καὶδ πρ ἃ βἰκθίη οὗ τη ΐβουν πιδηϊεβυ ! 
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ΡΗΣΟΣ 

᾿ ΧΟΡΟΣ 
δ -“ ,Ὰ 

κακὸν κυρεῖν τι Θρῃκίῳ στρατεύματι 
ἔοικεν, οἷα τοῦδε γυγνώσκω κλύων. 

ΗΝΙΟΧΟΣ 
ἔρρει στρατιά, πέπτωκεν ἄναξ 
δολίῳ πληγῆ. 
ἃ ἃ ἃ ἃ, 

τ60 οἵα μ᾽ ὀδύνη τείρει φονίου 
τραύματος εἴσω. πῶς ἂν ὀλοίμην ; 
χρῆν γάρ μ᾽ ἀκλεῶς Ρῆσόν τε θανεῖν. 
Τροίᾳ κέλσαντ᾽ ἐπίκουρον ; 

ΧΟΡΟΣ 
τάδ᾽ οὐκ ἐν αἰνυγμοῖσι σημαίνει κακά: 
σαφῶς γὰρ αὐδᾷ συμμάχους ὀλωλότας. 

ἩΝΊΟΧΟΣ 
κακῶς πέπρακται κἀπὶ τοῖς κακοῖσι πρὸς 
αἴσχιστα: καίτοι δὶς τόσον κακὸν τόδε' 
θανεῖν γὰρ εὐκλεῶς μέν, εἰ θανεῖν χρεών, 
λυπρὸν μὲν οἶμαι τῷ θανόντι: πῶς γὰρ οὔ; 

700 τοῖς ζῶσι δ᾽ ὄγκος καὶ δόμων εὐδοξία. 
ἡ μεῖς δ᾽ ἀβούλως κἀκλεῶς ὀλώλαμεν. 
ἐπεὶ γὰρ ἡμᾶς ηὔνασ᾽ ᾿Εκτόρεια χείρ, 
ξύνθημα λέξας, ηὕδομεν πεδοστιβεῖς, 
κόπῳ δαμέντες, οὐδ᾽ ἐφρουρεῖτο στρατὸς 
φυλακαῖσι νυκτέροισιν, οὐδ᾽ ἐν τάξεσιν 
ἔκειτο τεύχη, πλῆκτρώ τ᾽ οὐκ ἐπὶ ζυγοῖς 
ἵππων καθήρμοσθ᾽, ὡς ἄναξ ἐπεύθετο 
κρατοῦντας ὑμᾶς κἀφεδρεύοντας νεῶν 
πρύμναισι: “φαύλως δ᾽ ηὕδομεν πεπτωκότες. 

710 κἀγὼ μελούσῃ καρδίᾳ λήξας ὕπνου 
πώλοισι ; χόρτον, προσδοκῶν ἑωθινὴν 
ζεύξειν ἐς ἀλκήν, ἀφθόνῳ μετρῶ χερί. 
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ΚΗΒΒΌΒ 

ΠΟ 5 
ϑόοπλο {Π], πιΘΒΘ Θη5, ἰὸ ΤΠ τ οἶα 5 ΟΠ ΡΔΠΥ 
ΒΒ }15-- Οὐ ἘΠῚ5 τπδη 5. νΟ 5 πη θδη ἁποῦ Ο1 116. 

ΘΗ ΑΒΙΟΤΕΕΒΗ 
[Ππάοινο ἰ5 οὐ Ποϑῦ, ἸαἸα Ἰονν 15. οὐ Κίησ 
Βν ἃ ἀδδαὶν βἴα)», Ὀν ἃ βίτοκε οἵ σα] ! 
ΑἸὰβ δῃηα α]ὰς ἢ νοΘ νου π6 ὐν}}1]6 ! 
ΔΗ, Ππονν ἀπ 1 ἰη]ν τδοκοα θγ {πὸ βὕϊηρ [ἅ16 ! 7560 

ΟΥ̓ ν σονν νοῦπα ἢ  ου]α (οα [ πλϊρὐ οὑναϊ οἹἔνναν 
Δ ἃ5 10 πιθοῦ {Ππ|ᾶὖ 50 500 ἃ5 6 Θά Π16, γοιι  ἸΟΥ 5 4}]γ, 
ἈΠ δβιβ ἃπα 1 5ῃου]α ρϑυ 5 Ὀγ ἐπα 50 ν1]ὸ Ὁ 

ΘΗΟΗΓ5 
1,0, ποῖ ἴῃ γἱ44165 4οὉ}} 6 ρῈ Ὁ] 15}. ὉΠ185 : 
Ναὰν, Ὀ]αἴη]γ οὗ 1165 ἀδβδίγογεα ἢς ἰ6]]5. 

ΘΗΛΕΙΟΤΕΕΗΝ 
ΠῚ Βαῖὶῃ θεὸπ ψτουρηῦ τ15-- 5 Πδμηθ, ἴο οἵοννῃ ὑπαὶ 

ἘΠ] 
ΤῊ ἔοι] εϑῦ 5ῃατης  Υθα, ἀοι]6 11] 15. {Π15! 
ΤῸ αἰ ἢ ἴδπηθ, 16 μα τηιϑὺ 16, 1 ἔτονν, 
15 ἰδ θυ μ655 τὸ πὴ ΠῸ α165-- πον ποῦ ἢ 
Υοῦ ἴχπηθ ἀπ Ποηοῖ οὐ ἢΐδ Πἰνίηρ Κίη. 700 
Βευΐ, ἃ5 ἃ ἴοοὶ αἴ65, ἔπ 6 1655 γα πᾶνο αἰδα. 
Τὸν, βοὴ ἃ5 Ηδθοῖου ροϊηΐθα τι5 οὐ Δ ΓΘ 5, 

Δπα ἰο]α ὉΠ νναϊομννοσα, σοι θα οι δαγ ἢ ννα δ] ορῦ, 
Οαὔννουη νυ Ὁ} [01] : οὐ" Ποσῦ πὸ νναΐοπηθι οὐ 
ΒῸν Πρ  ]οΠρ σα γα, ΠΟΥ τάκ Ὀγ τη ἡγε α Ἰαϊα 
Οὐ ἀγηη8, ΠΟΙ ἔτ ἢ. ἔπ 6 ΠΟΥΘ65᾽ γοῖκοθ ὑγοσα Πιιην' 
ΤΠ 6 οαΥ-νν ΠΙΡ5, βίηοθ οὐ Κίηρ Πα ψοτα ὑπαῦ γο 
γνεσθ σαπηροα {ὐϊατρΠαηῦ πἰρὴ ὑΠ6 ἈΠΟ  -ϑύθυῃβ : 
50, ΘΓ 616 55 411, να ἢϊιηρ τι5 ἄονν ἃ πα 5] ερῦ. 
Νον 1 τ ἢ ΠΟΘα Ἢ] Ποανὺ ἔποσ 5] απ 06 1 γΟ56, 770 
Απα ἀφαὶῦ {ΠῸ 5ἴθθαβ {πεῖν σου νν 10} βυϊ1655 Παπά, 
Γοκίηρ ἴο γοῖκα ὑπθιὰ ψ τ {πῸ ἄάννῃ ον ἤρῦ. 
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ΡΗΣΟΣ 

λεύσσω δὲ φῶτε περυπολοῦνθ᾽ ἡμῶν στρατὸν 
πυκνῆς δι ὄρφνης ' ὡς δ᾽ ἐκινήθην ἐγώ, 
ἐπτηξάτην τε κἀνεχωρείτην πάλιν' 
ἤπυσα δ᾽ αὐτοῖς μὴ πελάξεσθαι στρατῷ, 
κλῶπας δοκήσας συμμάχων πλάθειν τινάς. 
οἱ δ᾽ οὐδέν: οὐ μὴν οὐδ᾽ ἐγὼ τὰ πλείονα, 
ηὗδον δ᾽ ἀπελθὼν αὖθις εἰς κοίτην πάλιν. 

780 καί μοι καθ᾽ ὕπνον δόξα τις παρίσταται: 
ἵππους γὰρ ἃς ἔθρεψα κἀδιφρηλάτουν 
Ῥήσῳ παρεστώς, εἶδον, ὡς ὄναρ δοκῶν, 
λύκους ἐπεμβεβῶτας ἑδραίαν ῥάχιν" 
θείνοντε δ᾽ οὐρᾷ πωλικῆς ῥινοῦ τρίχα, 
ἤλαυνον, αἱ δ᾽ ἔρρεγκον ἐξ ἀ ἀρτηριῶν 
θυμὸν πνέουσαι κἀνεχαίτιξον φόβην. 
ἐγὼ δ᾽ ἀμύνων θῆρας ἐξεγείρομαι 
πώλοισιν'" ἔννυχος γὰρ ἐξώρμα φόβος. 
κλύω δ᾽ ἐπάρας κρᾶτα μυχθισμὸν νεκρῶν. 

790 θερμὸς δὲ κρουνὸς δεσπότου “παρὰ σφαγαῖς 
βάλλει με δυσθνητοῦντος αἵματος νέου. 
ὀρθὸς δ᾽ ἀνάσσω χειρὶ σὺν κενῇ δορός. 
καί μ᾽ ἔγχος αὐγάζοντα ᾿ καὶ θηρώμενον 
παίει παραστὰς νεῖραν εἰς πλευρὰν ξίφει 
ἀνὴρ ἀκμάζων: φασγάνου γὰρ ἠσθόμην 
πληγῆς, βαθεῖαν ἄλοκα τραύματος λαβών. 
πίπτω δὲ πρηνής" οἱ δ᾽ ὄχημα πωλικὸν 
λαβόντες ἵππων ἵεσαν φυγῇ πόδα. 
ἃ ἃ. 
ὀδύνη με τείρει, κοὐκέτ᾽ ὀρθοῦμα; τάλας. 

800 καὶ συμφορὰν μὲν οἷδ᾽ ὁρῶν, τρόπῳ δ᾽ ὅτῳ 

τεθνᾶσιν οἱ θανόντες οὐκ ἔχω φράσαι, 
οὐδ᾽ ἐξ ὁποίας χειρός. εἰκάσαι δέ μοι 
πάρεστι λυπρὰ πρὸς φίλων πεπονθέναι. 
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ΒΗ ΕΒῸΒ 

ΤΉ θη βρίθα 1 ὑνναΐπ ὑπαῦ ΡΟ 66] ἁτοιπα οἱ" Ποβῦ 
ΤΠγοαρ ἢ 6 ὑπο κ ρήοουα; θα, 5ο0ὴ ἃ5 1 βεβυϊνγθα 

Π16, 

ΤΊοΥ οοννου θα Ἰονν, ἃΠα βγαϊ σὺ ἄγον θδοῖς ἀραίΐῃ. 
Ι οὐἱδα ἴο ἔμ ἴο σοιὴβ ποῦ πϑᾶσγ οὐ ᾿χοϑῦ,--- 
Τδεμηΐηρ᾽ 5016 ὑΠπῖον 5. ΕΟ. ΟἿ 4}}165 ἄσονν Πρ :--- 
Νοιυρηϊ 5814 πον ; ποῖῦῃον δά δα 1 ὑπογοΐο, 
Βυΐὺ ἴο την σοῖο ἢ υναηῦ θδοΚ ἀπά 5ἰορὺ ἀραΐπ. 
ἈΑπά ἴῃ τὴν 5166} ἃ νἰβίομ πἰρ] παν θα τὴ :--- 180 
ΤῊ 5ἰθθαβ 1 τοπᾶςά, πα αὐ ΗΠ θϑιιθ᾽ οἷά 6 
Ἰγανο πὶ {Πη6 σαν, 1 8ᾶνν ἃ5 ἴῃ ἃ αὐ Δ ΠῚ 
Μοιιηξοα οἵ ννοῖνοβ ὑπαὺ τόθ προὸπ ὑπ οῖν ῬδοΪτ5 ; 
Απά ν ἢ ὑπ εῖτ [8115 {Π 656 56 α Π6 Πούθεϑ᾽ ἤδηκβ, 
Βοουν πο ἔπ θ ὁπ. ΤΠδΥ 5πουῖθα, ἃπα οὐ γ δ Ποα 
ἤασο ἔῸπι {Π6 τ Ποβίτ]5, ᾿οββίπρ ΠΡ ὑΠ|6 1} ΤΠ 165. 
ΤΙ, Ἔνϑη ἴῃ δοὺῦ ἴο βᾶνα ἔτουη ἔποβο ἤθτος ἐπίηος 
ΤΙῈ 5ἰθεᾶβ, νόοκα: ὑπθ πἰρη -ΠΟΥΤΟΥ διηοΐθ τη6 

ΔΆ ΚΟ. 

ΤΠ θη ἀθαι- πολ Π5, ἃ5 1 σαϊβϑα τὴν Ποδά, 1 Πραγά : 
Απά πον-5Π6α Β]οοα Ποῦ-ν 6]]Π1ηρ᾽ Ρ] ΑΒ Π6α ὁπ. τὴ 6 790 
Δ5 Ὀγ τὴν που α ον 5. ἀδαϊῃ-[Πγοο5 1 ἰαᾶγ. 
υῖσιῦ 1 Ἰοαρῦ, Ί πον ΟῚ ἃ 5ρθαν ἴῃ Ππαπά. 
Βυΐ, 5. 1 ρεουεα δηᾶ στορϑᾶ ἴο ἢπα τὴν ἰἅποο, 
τ ομι Ππαγτα ὈΥ οᾶτπθ ἃ βυουα- γιϑὺ ᾿πϑαῦῃ τὴν τ 5 
ΕἼΟΠῚ 5016 50ΠῸΠ σ᾽ ΤηΔΠ-- οἰ ΠΌηρ, [ῸΥ 1 ΕἸ ὑπὸ Ὀ]Δά 6 
ΒΈΓΚα ΠΟΙΠ6, ἘΠ, τπαῦ ἀεερ πο οὔ {Π6 ρΆ5}. 
Βδσθ- ἄονν 1 [61] : Π6 σπαυνϊοῦ δπα πε τῖβὶ τ: 
ΤῊΘ τοῦθ οΥ5 ἴοοκ, δπα ἢδα ἱπῖο {πε πὶρσ ἢ. 
Απ τς! ΑΠπ πα! 
Ῥαΐπ τδοκοίῃ τηο.--Ὸ ντοίοῃ ! 1 οαπποῦ 5ἰαπά. 
γΥΠαῦ 11] 6 ῖ6}} 1 Κπον---Ἰ κὰν ἢ. Ηον 800 
ΤΠΕ 5]αἴπ ππθη ρου 564, {Π1|5 1 οαπποῦ [Ε]], 
ΝΟΥ Ὀγ νν»ῃαῦ παπᾶ ; θυὺ ὑΠ15 4ο 1 αἰνίπε--- 
ΕΟΘΠγΥ Πᾶνα ὕπεν θθαη θα] νυ Ὀν 4}}168. 
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ΡΉΣΟΣ 

: ΧΟΡΟΣ 
ΒΝ, Ν “ “ , 

ἡνίοχε Θρῃκὸς τοῦ κακῶς πεπραγότος, 
μηδὲν δύσοιζ᾽ οὐ πολεμίους δρᾶσαι τάδε. 
“Ἕκτωρ δὲ καὐτὸς συμφορᾶς πεπυσμένος 
χωρεῖ" συναλγεῖ δ᾽, ὡς ἔοικε, σοῖς κακοῖς. 

ἘΚΤΩΡ 

πῶς οἱ μέγιστα πήματ᾽ ἐξειργασμένοι 
μολόντες ὑμᾶς πολεμίων κατάσκοποι 

810 λήθουσιν αἰσχρῶς, καὶ κατεσφάγη στρατός, 
κοὔτ᾽ εἰσιόντας στρατόπεδ᾽ ἐξαπώσατε 
οὔτ᾽ ἐξιόντας ; ; τῶνδε τίς δώσει δίκην. 
πλὴν σοῦ; σὲ γὰρ δὴ φύλακά φημ εἶναι στρατοῦ. 
φροῦδοι δ᾽ ἄπληκτοι, τῆ Φρυγῶν κακανδρίᾳ 
πόλλ᾽ ἐγγελῶντες τῴ στρατηλάτῃ τ᾽ ἐμοί. 

εὖ νυν τόδ᾽ ἴστε, Ζεὺς ὁ ὀμώμοσται πατήρ, 
ἤτοι μάραγνά γ᾽ ἢ καρανιστὴς μόρος 
μένει σε δρῶντα τοιάδ᾽, ἢ τὸν “Ἰὕκτορα 
τὸ μηδὲν εἶναι καὶ κακὸν νομίζετε. 

ΧΟΡΟΣ 
ΨῸΝ 3. 820 ἰὼ ἰώ, 

δ ΕΝ 9... Χ 4.755 5“ , , ᾽ 

μέγ᾽ ἄρ᾽ ἐμοὶ μέγ᾽, ὦ πολίοχον κράτος, ἀντ. 
Ν. τ 

κακὸν ἔμολεν, ὅτε σοι 
ἄγγελος ἦλθον, 
᾽ ΠΩΝ “ "ΑΝξς » ᾽ κ Γ 

ἀμφὶ ναῦς πύρ᾽ αἴθειν ᾿Αργείων στρατόν" 

ἐπεὶ ἄγρυπνον ὄμμ᾽ ἐν εὐφρόνῃ 
οὔτ᾽ ἐκοίμισ᾽ οὔτ᾽ ἔβριξ᾽, 
οὐ τὰς Σιμοεντιάδας πηγάς" μὴ μοι 
κότον, ὦ ἄνα, θῆς" ἀναίτιος γὰρ 

ἔγωγε πάντων. 
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ΒΗΒΒΌῸΒ 

σΗΟΗσ 5 

Ο οἱαγϊοῖθον οἵ ΤΠ γαοῖϊα᾽ς ον 11]- 5 αυτο, 
ΝΟνΟΥ βυβροθοῦ οἵ ὉΠ15 ἀ6ϑα Ἐπῖης 4165. 
Το, Ηφοῖον 5 561}, πὸ Παῦῃ Ποανα οἵ γοῦν πο απ 6, 
(Ὁπη65 : ἴῃ {πῖπε 1Π|5 πῈ βουγοόνγεῖῃ, ἃ5. θΟ ΘΟ 615. 

πίον πΈΟΤΟΙ. 

ΗΕΟΤΟΗ 

Ηον Ραββοα {Π6 τηθὴ τν ἢ νυτουρης {Πῖς5 αἰτοῦ βοδῦΠο--- 
ΞΡῖ65 ἤτότη {πα ΓΟ ΘΠΊ6η- -ραβθθα τπηγηδυκοα οἵ γοι, 
ΕῸΣ γον 5Πάτηθ, πα ἴον βἰδαι σ του οὐ {ΠῸ Ποϑῦ, 
ΝΟΥ γὸ ψ]ῃβιοοα τ θυ δηξουῖηρ ὑΠ 6 ΘἉΠῚΡ, 
ΝΟΥ σοίηρσ [ον ἢ 54]] ἀὴν βυπατνὺ [Ὁ {Π|15 
5ανε {Π66 ὃ---ἰὸν ποι νναϑῦ νάσεὺ οὐ {πὸ Ποῦ. 
ΤῊΘΥ ἀγα ΡΌΠΘ, ππϑηηϊτδη !--  σΌΠ6, Ψ] ἢ πηλτν ἃ 500} 
Αὖὐ ΡΒ γυρίαπ σονναγ σα 8ΔΠ4 16, γοῦν ΟΠ]6Γ! 
Νον Κπονν {Πϊ5 ν᾽ 6}}- ὈΥ ἐλ οΥ Ζει5. 15 5βυνου- - 
5ᾳτοΙγ {ΠπῸ βοοῦγσα, οὐ ἀοομ οἵ Ποαϑηπαη 5 ἃΧΘ 
Ανναϊῖς ὑπ86 ἴον ὑΠ|5 νοῦ εἶα σθοίκοη ὑποὰ 
Ηξεεῖον ἃ ἐπίῃ οἵ πουρ!ῦ, ἃ ογάνεπ τυ γθίοῃ. 

σΗΟΗῦ 5 
(Δπι|. το δέν. 454.--466) 

νος ἴῸγ σπϑ ! ἔδυ ]6 ον ]], Δ} θυ] 0]6, Πρ αὶ οἡ τ Ὲ 
ὙΠ δι ἹΠ τὴν {ἰα]ηρ5 1 οαπλο, Ο ποῖ νναγάον οὔ ἼΤον, 

παπίο ἐπες6,--- 
ΤΙαϊηο5 οἵ θεδοοη-ἤναα 1 ἐΠγοιρ ἢ πΠῸ Αὐρῖνε αὐτὰν 

Ὀν {ΠπῸ 568. 

Υεῖ πᾶνα 1 βαῇονθα ὑπῸ6 πἰσηξ ποῦ ἴο ἄτορ ἴἸῸπι ΠΟΥ 
5] 6 ΓΌῸ5. νυ] Π σ᾽ 

5166 }Ρ οἢ τηΐηδ ἜὙ6}145- 1 ουνθὰν Ὁ Ὀν Πο]Ιοοὶ ΘΙ οἴϑ᾽ 
βρυῖης ! 

οὐ ποὺ {πῖπθ ΔΠΡΘΙ ἀραϊηδῦ τὴ 6. Ποῦ, ψ 0 8ΠῚ 
ΘσΌΠΠ 1655, Ὁ Κιηρ! 
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840 

850 

ΡΗΣΟΣ 

ΕΥ̓ Ν Ι͂ ΄ » Ἃ , 

ἢν δὲ χρόνῳ παράκαιρον ἔργον ἢ λόγον 
πύθῃ, κατά με γᾶς 
ζῶντα πόρευσον" οὐ παραιτοῦμαι. 

ΗΝΙΟΧΟΣ 
τί τοῖσδ᾽ ἀπειλεῖς, βάρβαρός τε βαρβάρου 
γνώμην ὑφαιρεῖ τὴν ἐμήν, πλέκων λόγους ; 
σὺ ταῦτ᾽ ἔδρασας: οὐδέν᾽ ἂν δεξαίμεθα 
οὔθ᾽ οἱ παθόντες οὔτ᾽ ἂν οἱ τετρωμένοι 
ἄλλον' μακροῦ γε δεῖ σε καὶ σοφοῦ λόγου, 
ὅτῳ με πείσεις μὴ φίλους κατακτανεῖν, 
ἵππων ἐρασθείς, ὦ ὧν ἕκατι συμμάχους 
τοὺς σοὺς φονεύεις, πόλλ᾽ ἐπισκήπτων μολεῖν. 

ἦλθον, τεθνᾶσιν" εὐπρεπέστερον Πάρις 

ξενίαν κατήσχυν᾽ ἢ σὺ συμμάχους κτανών. 
μὴ γάρ τι λέξῃς ἁ ὥς τίς ᾿Αργείων μολὼν 
διώλεσ᾽ ἡμᾶς. τίς ἂν ὑπερβαλὼν λόχους 
Τρώων ἐφ᾽ ἡμᾶς ἦλθεν, ὥστε καὶ λαθεῖν ; 
σὺ πρόσθεν ἡμῶν ἧσο καὶ Φρυγῶν στρατός. 
τίς οὖν τέτρωται, τίς τέθνηκε συμμάχων 
τῶν σῶν, μολόντων ὧν σὺ πολεμίων λέγεις ; 
ἡμεῖς δὲ καὶ τετρώμεθ᾽, οἱ δὲ μείζονα 
παθόντες οὐχ ὁρῶσιν ἡλίου φάος. 
ἁπλῶς δ᾽ ᾿Αχαιῶν οὐδέν᾽ αἰτ τιώμεθα. 
τίς δ᾽ ἂν χαμεύνας πολεμίων κατ᾽ εὐφρόνην 
Ῥήσου μολὼν ἐξηῦρεν, εἰ μή τις θεῶν 
ἔφραζε τοῖς κτανοῦσιν; οὐδ᾽ ἀφιγμένον 
τὸ πάμπαν ἧσαν' ἀλλὰ μηχανᾷ τάδε. 

ἙΚΤῺΡ 
χρόνον μὲν ἤδη συμμάχοισι χρώμεθα 
ὅσονπερ ἐν γῇ τῇδ᾽ ᾿Αχαϊκὸς λεώς, 
κοὐδὲν πρὸς αὐτῶν οἶδα πλημμελὲς κλύων" 
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ΒΚΗΒΒῸΒ 

ΤΏ ΘΗ, 1 Πυθα δι, ἃ5. τἶπηδ τη π 6 ἐ}} ΟΠ, ΟΥ ἴῃ ννοτα Οὐ 
ἴπ ἀςοα 830 

Ἐν οὺ ἔποι ἢπα τα ὑγαπδρυθβδίηρ, Ο ἔπ θπ ἴο {Ππ|ὸ ογανο 
Ὧο ποι 5ρθθα [1 ΡΙδδά. 

Με,--γοα, αἰΐνα ἴο ρΡὸ ἄονπη ἴο {π6 Ἀἱδ ; ΠΟΥ Ὁ ΠΟΙ ῸΥ 
ΘΗΑΒΙΟΤΕΕΕ 

ὙνῊν ὑπυδαΐθῃ ἔπ θβθ, ἀπ βἐγῖνε, θαυθαγίαῃ ὑποιι, 
ΤῸ οοζθπ ὈΔυ θαυ υνἱῦ νυν τὉἢ ο]οΖίηρ' ΒΡΘΘΟἢ ὃ 
ΗΘ ννὰβ ὑΠῖ5 σασσᾶθυ ἢ Νοπο βανα ἔπθο {ΠῸ6 ἀοδῇ, 
Οὐ ψουπαεα Ἰἰνίηρ,, 5Π4}} δοοουηΐ ἐπουθοῦ 
αὐΠν Τρ ΒΡΘΘΟἢ ἃ πα σα 016 5Π4}0 ὑποὰ ποεᾶ 
Τὸ τρᾶκα τὴθ ὑΠῖπ}ς ὑποὰ τηυγάονεάϑὺ ποὺ ἴῃ ν ἤθη 5, 
Α5 οοναιϊηρ ὑπ βἴθβεαβ, ἕο  Π] ἢ ποι 5] γ οϑὺ 
ΑἸΠΙῈ5. Ὑν ΠΟ56. ΘΟΠΆΪ Πρ νὰ 5 50 5 γα ον ἀγρϑῇ. 840 

ΤΠΘΥ οαἁϊηθ-- -ἰπΠον ἃ θα! Μοῖα 56θῺ } Υ Ρδυ15 
5Πδιηοα 

(Οποϑυ- 1 0Π, Ὁπὰπ ποὺ, πὸ την οτεαϑὺ {Ππῖ|π6 4111658! 
Νάγ, πον Ὶ [6}] πο ᾿ὕνναβ Β0η6 Αὐρῖνε οᾶπηδ 
Απα 5]ον υ5! ὙΠῸ οου]α ἐμγοιρῆ Πα ΤΥο͵δη Ππ65 
Ηδνε ρᾶβ866, ΔΠπΠ4 γνοι ἴο τι5, πη υκοα οὔ ὑπ δι ὃ 
Βείουθ τι5 σαιηρθα ἡνεσο ὕμποι ἀπα ΡΗγυ ρα 5 Ποϑὲ :-- 
ΟΥ̓ ἐδῳ ἔρθπ5 γῆο τνγὰ5 ψνουπαδα ὑπ θη, ἡν ἢ 5]αΐῃ, 
ὙΠ θη οατηα πε ἔοεβ ψ Πϑυθοῦ ὑπο ἐ6]] 6 ϑῦ τὰ Ὁ 
νγε-- -Ξοπ6 δὰ ννοιυπαδθα, βουηθ Πᾶνα β υ αὶ βοαῖς 
Μοῖο ἀδααϊν, ἀπα {Π|Ὸ δι᾿ 5 ̓ἰρηῦ 566. ΠΟ 1016. 8ῦ0 
ἴῃ μ]αίη υνονᾶβ, πὸ Δομαθαῃ γγε δοοιι56. 
γΠο οὔ ὑπ6 ἴοε "δα οοιηθ, ἀπά ἴῃ ἐπε πἰρ} 
οσμα ἈΠ Θβιβ᾽ οοῦοἢ-- -οχοορῦ ἃ νυν Οοά 
αι! θα {Π6 βἰαγειβὴ ΤΠΘΥ ποῦ ονθὴ Κπδνν 
Ππαῦ Πα Πδα οοπηα ' Ο πᾶν, ὑΠ15 ρῥἱοῦ 15 ὑΠῖπο. 

ΗΈΟΤΟΗ 
Τοηρ {πη πᾶνε 1 πα δ] η ρα νυ 10}} 411165, 
Τιοηρ' ἃ5 ΑΟΠδθδπ [ὉΠ πᾶνε ὑγοα τὴν Ἰαπᾶ ; 
ΝΟΥ Ἔνοὺ θᾶγ6 1 11] τοροσγὺ οἵ {Π θη]. 
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ΡΗΣΟΣ 

ἐν σοὶ δ᾽ ἄρ᾽ ἀρχώμεσθα; ; μή μ᾽ ἔρως ἕλοι 
τοιοῦτος ἵππων ὥστ᾽ ἀποκτείνειν φίλους. 
καὶ ταῦτ᾽ ᾽Οδυσσέως: τίς γὰρ ἄλλος ἄν ποτε 
Ψ νύ; ΄ ᾽ ,ὔ » ΄ 

ἔδρασεν ἢ ᾿βούλευσεν ᾿Αργείων ἀνήρ ; 
δέδοικα δ᾽ αὐτὸν καί τί μου θράσσει φρένας, 
μὴ καὶ Δόλωνα συντυχὼν κατέκτανεν" 
χρόνον γὰρ ἤδη φροῦδος ὧν οὐ φαίνεται. 

ΗΝΙΟΧΟΣ 
53 ἣ οὐκ οἶδα τοὺς σοὺς οὺς λέγεις ᾿Οδυσσέας" 

ς -“ 39 δ Ε] Σ ἴον » Ν 

ἡμεῖς δ᾽ ὑπ᾽ ἐχθρῶν οὐδενὸς πεπλήγμεθα. 
ΕΚΤΩΡ 

Χ ᾽ 5 , γι, δ 1.5 , “ σὺ δ᾽ οὖν νόμιζε ταῦτ᾽, ἐπείπερ σοι δοκεῖ. 
ΗΝΙΟΧΟΣ 

ὦ γαῖα πατρίς, πῶς ἂν ἐνθάνοιμί σοι; 
ΕΚΤΩΡ 

Ν πὴ ᾽ Ὁ“ ἣ - , “ 

μὴ θνῇσχ᾽" ἅλις γὰρ τῶν τεθνηκότων ὄχλος. 
ΗΝΙΟΧΟΣ 

-“ ὡν - ψΨ, 

ποῖ δὴ τράπωμαι δεσποτῶν μονούμενος ; 
ΕΚΤΩΡ 

ς ἈΡΨΝ, ΄ ε Ν ᾽ ΄ 
οἶκός σε κεύθων οὑμὸς ἐξιάσεται. 

ΗΝΙΟΧΟΣ 
Ν - ΄ὔ 3. “ ἐς 

καὶ πῶς με κηδεύσουσιν αὐθεντῶν χέρες ; 
ΕΚΤΩΡ 

φ ᾿ Ν “ ὅδ᾽ αὖ τὸν αὐτὸν μῦθον οὐ λήξει λέγων. 
ἩΝΊΟΧΟΣ 

ὄλοιθ᾽ ὁ δράσας. οὐ γὰρ εἰς σὲ τείνεται 
γλῶσσ᾽, ὡς σὺ κομπεῖς" ἡ Δίκη δ᾽ ἐπίσταται. 

ἙΚΤΩΡ 
λάζυσθ᾽- ἄγοντες δ᾽ αὐτὸν εἰς δόμους ἐμούς, 
οὕτως ὅπως ἂν μὴ ᾿γκαλῇ πορσύνετε' 
ὑμᾶς δ᾽ ἰόντας τοῖσιν ἐν τείχει χρεὼν 
Πριάμῳ τε καὶ γέρουσι σημῆναι νεκροὺς 
θάπτειν κελεύειν λεωφόρου πρὸς ἐκτροπάς. 

230 



ΠΗ 5 ῸΒ 

τ π {π|Ὸ 5Που] 1 θεοὶ ἢ Μὰν πὸ βποῃ Πι5ῦ 
Τὸν οἰθθάς ἴαϊτο 16, Ἐπδξ Ι 5Ποι]α 9]: ἃΥ ΧΔΥ {16 (5 ! 
15 15 Οαἀγβϑειιβ᾽ νους. [ῸΥ  ΠῸ βνεϑῖας 
ΟΥ̓ Αὐρῖνοβ μαα ἀδνὶβθα οὐ υγτοιρ]ῦ 51 0}} 4664 ἢ 
1 [δὰν Ἔϊρα; ἃΠΑῖ τὰν μα Πλϊβοῖν 65. 16 5016 
1,650 ἢ πᾶν τηδὶ οὐἵ ])ο] 0 ἴοο, Δα 518 11. 
Τοπρ τἰπχθ Παῖῃ 6 "6 6 ΡΌΠΘ, ΠΟΥ γεῦ Ἀρρθᾶϊ8. 

ΘΗΑΒΙΟΤΕΕΒΗ 
[Κπονν ποῦ {πῖης Οάγββθιβ, νυν μουὴ ὑποῖϊ Π Δ Π}᾽ 5. 
παν θϑθη βυδζθιι ὈΥ ΠΟ Δ] ἴθ ἴῸ6. 

ΗΕΟΤΟΝ 
ΤΊθα ὑπίηκ ποῖ 50, 1 Π15 τὸ {Πππ6 6 βθϑιὴ σοοά. 

ΘΟΗΛΕΙΟΤΕΕΝ 
Γαπὰ οἵ τὴν [αὐ ουβ, Ο ἴο αἷδ ἴῃ ἴΠ6ε ! 

ἨΕΒΟΤΟΗ 
16 ποῦ: ϑυίῆος {ῃϊς σαυ]τἰτπ46 οἵ 686, 

ΘΗΛΔΕΙΟΤΕΕΒΗ 
ΑΒ, Ποὺ ἔπη π π6, οὐ τὴν ἰον ΠΟΥ ΘΓ ἢ 

ΗΕΟΤΟΙ 
5Π ΕἸ του Πα Π δα] ρ᾽ 5641} τη 6 οὐ Ποῖβο οἶνα {Π 66. 

ΘΗΑΒΙΟΤΕΕΗ 
Ηον 51184}} ὑπὸ παπᾶς οὗ τὰτήάδθσογο θη της παν ἴϑ ἢ 

ΗΕΟΤΟΗ 
ΤΊ5 πλδη νν1}}} οοαβο ποῦ [6] Πρ 116 ϑαηγδ ἴα ]6, 

ΘΗΔΗΙΟΤΕΕΒΗ 
Ρουῖϑ {πῸ ἄθεον  Νοῦ αὖ ὑπεο τὰν τοηρια 
Ητ}ς {Π|5, 5. Ὀ]αΐη5 ἔῃ ν ῥυῖάο :- -ραῦ «[πδτ166 Ἰκπονν8. 

ΠΈΟΤΟΕ (10 αἰἑοπαϊαηί5) 
Υς, ἴακα πη ΠΡ ἀπ θ6 81 Πΐτη ἴο τηΐη 6 Ποιι56. 
50 τοπα Πίμη ὑπαὶ πὸ 51.411] ποῦ 5] ΠΥ τ|5. 
Απά γα τηπβὺ ρὸ ἴο ἐποθα πρὸπ {ΠῸ τνᾺ]}]}, 
ΤῸ Ρυΐδμι ἃπα οὐ ΕἸ 46 γ5, ΒΔ ατηρ ὉΠ 6 
Βνν {Ππ|᾿| 51. θ6 δ 6 {ΠῸ ΡυΒ]ῖς ψὯΥ. 

[ἐιειριὶ ὑφαγοῦς γυἱἱ ἢ ΘΠ ΔΙΙΟΤΕΕΗ. 
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ΡΗΣΟΣ 

ΧΟΡΟΣ 

τί ποτ᾽ εὐτυχίας ἐκ τῆς μεγάλης 
Τροίαν ἀνάγει πάλιν εἰς πένθος 
δαίμων ἄλλος, τί φυτεύων ; 

Μ Μ 

ἔα ἔα. ὦ ὦ. 
τίς ὑπὲρ κεφαλῆς θεός, ὦ βασιλεῦ, 
τὸν νεόδμητον νεκρὸν ἐν χειροῖν 
φοράδην πέμπει; ; 
ταρβῶ λεύσσων τόδε φάσμα. 

ΜΟΥ͂ΣΑ 

ὁρᾶν πάρεστι, Τρῶες: ἡ γὰρ, ἐν σοφοῖς 
τιμὰς ἔχουσα Μοῦσα, ,“συγγόνων μία, 
πάρειμι, παῖδα τόνδ᾽ ὁρῶσ᾽ οἰκτρῶς φίλον 
θανόνθ᾽ ὑπ᾽ ἐχθρῶν: ὅν ποθ᾽ ὁ κτείνας χρόνῳ 
δόλιος ᾽Οδυσσεὺς ἀξίαν τίσει δίκην. 

᾽ ᾽ "2 “ 

ἰαλέμῳ αὐθιγενεῖ, στρ. 
τέκνον, σ᾽ ὀλοφύρομαι, ὦ 
ματρὸς ἄλγος, οἵαν 
Μ τῶν Χ ,ὔ ἔκελσας ὁδὸν ποτὶ Τροίαν, 
ἧ δυσδαίμονα καὶ μελέαν, 
ἀπομεμφομένας ἐμοῦ πορευθείς, 
ἀπὸ δ᾽ ἀντομένου πατρός, βιαίως. 
ὦμοι ἐγὼ σέθεν, ὦ φιλία 

᾽ὔ ΄ὔ ,ὔ Μ 

φιλία κεφαλά, τέκνον, ὠμοι. 

ΧΟΡΟΣ 

ὅσον προσήκει μὴ γένους κοινωνίαν 
ἔχοντι, κἀγὼ τὸν σὸν οἰκτείρω γόνον. 
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ΒΗΒΒΌΒ 

σΗ ΘΗ 

ΥΠουοίονα ἔχου μοῖρ 5. οὐ νϊοΐονν 
Τοῦ Εογίαπθ ἄγὰρ' ἄοννη ΤΟΥ τππἴο ἡνοο-- 

Ἐουΐαπδ οϑισαηροα δ Υ̓μαῦ ραυροβοῖῃ 5Π6 Ὁ 

(1λὲ πυϑὲ ἀρρϑανῦς αὐους ἐδ δίαρε γυἱἱ πηεϑυβ τ. Δὸν 

αΥἼ15.) 

Ηο γε !---Ἰο ποτε !---πναῦ Πο ! 
νΥπαῦ αοα ονευποαά, Ο Κίηρ, ἀοῦ Ἀρρθδυ, 
Ιπ Πποβ6 Ππαμπᾶϑ 15 Π6 σοῦρ56 οἵ ὑπὸ πον]ν ἀθδα 

ΒοΙπ6 85 ἰδ ὑνοῦδ οἢ ἃ Ὀἷδυ ἢ 
Ι 481] ἃς 1 Ἰοοὶς οπ {π6 νἱβίοῃ οἵ ἀγθδα, 

μῦϑε 

Τγο͵αη5, ἔσαν ποῖ ἴο ἸοοΙς : ὑπ Μιιβα πῃ], 890 
Οπε οἵ ἔπε ϑοηρ- πα θθη5, μοπουγδα οὗ {Π6 ννῖδ6. 
Μν θὰ βοὴ 1 Ὀ6Πο]α πὶ μἱΐθοιιβ βουῦ 
5]αἴη Ὀγ Πἷθ ἔοθϑ. πα ἀδΔγ 5118}} ἢ8 γγῆο 5]ονν, 
ΟΠ ΘΓ] Οαγθθθαβ, Ρὰν ἢὺ μεμα] υγ. 

(Πὐαῖδος λ6 εἰδαι -ἰγσο.) 

Ιῃ πιοᾶπ5 ὑπαῦ οἵ πὸ βἔγαμρο ᾿105 1 θοὸν, (δ...) 
Ο 801, ΤῊΥ ΒΟΥ ΤΌΨΨ, 
Ι νὰ] ον {Ππ66. 

ὙγΠπὰῦ ἡὑνοο Ὁ]] δῦ ἸουΠ ον νγὰβ ἐπῖπθ, την [αυϊηρ; 
ΟΥ̓ 111-οἴαυγθα ἀαγίηρ 
Τὸ ἼτοΥ ονοῦβθαᾶ, 900 

Τεβρῖξα ταῦ νναυπῖπρ,, ἔῃ ν [ὉΠ 6 γ᾽ 5 ρ] δαϊηρ! 
1)6ᾶν ποδα !--- Ο θ᾽ εβάϊηρ 
Ηδξαν οὔ τηρ ! 

ΘσΗΟΘΗΌΒ 

80. [1 ἃ5 9Π6 ΤηΔῪ ἰἅΚα οὴ. Πΐτη ψγν}η0 παῖ 
Νὸ {6 οἵ Κίπβῃῖρ, Γ ἴοο νγα1} ὑπ ν 5οῃ. 
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ΡΗΣΟΣ 

ΜΟΥ͂ΣΑ 
ὄλοιτο μὲν Οἰνεΐδας, ἀντ. 
ὄλοιτο δὲ Λαρτιάδας, 
ὅς μ᾽ ἄπαιδα γέννας 
ἔθηκεν ἀριστοτόκοιο' 

90, ἅθ᾽ ἕλλανα λιποῦσα δόμον 
Φρυγίων λεχέων ἔπλευσε πλαθεῖσ 
ὑπ᾽ ᾿Ιλίῳ ὠλεσε μέν σ᾽ ἕκατι! Τροίας, 
φίλτατε, μυριάδας τε πόλεις 
ἀνδρῶν ἀγαθῶν ἐκένωσεν. 

ἢ πολλὰ μὲν ζῶν, πολλὰ δ᾽ εἰς “Αεδου μολών, 
Φιλάμμονος παῖ, τῆς ἐμῆς ἥψω φρενός: 
ὕβρις γάρ, ἥ σ᾽ ἔσφηλε, καὶ Μουσῶν ἔρις 
τεκεῖν μ᾽ ἔθηκε τόνδε δύστηνον γόνον. 
περῶσα γὰρ δὴ ποταμίους διὰ ῥοὰς 

920 λέκτροις ἐπλάθην Στρυμόνος φυταλμίοις, 

ὅτ᾽ ἤλθομεν γῆς χρυσόβωλον ἐ ἐς λέπας 
Πάγγαιον ὁ ὀργάνοισιν ἐξησκημέναι 
Μοῦσαι μεγίστην εἰς ἔριν μελῳδίας 
δεινῷ σοφιστῇ Θρρκί, κἀτυφλώσαμεν 
Θάμυριν, ὃ ὃς ἡμῶν πόλλ᾽ ἐδέννασεν τέχνην. 
κἀπεὶ σὲ τίκτω, συγγόνους αἰδουμένη 
καὶ παρθενείαν, ἧ ἧκ' ἐς εὐύδρου πατρὸς 
δίνας: τρέφειν δέ σ᾽ οὐ βρότειον ἐ Ἔθὴν, ἔρα 
Στρυμὼν δίδωσιν, ἀλλὰ πηγαίαις κόραις. 

9280 ἔνθ᾽ ἐκτραφεὶς κάλλιστα παρθένων ὕπο, 
Θρῴκης ἀνάσσων πρῶτος ἦσθ᾽ ἀνδρῶν, τέκνον. 
καί σ᾽ ἀμφὶ γῆν μὲν “τατρίαν φιλαιμάτους 
ἀλκὰς κορύσσοντ᾽ οὐκ ἐδείμαινον θανεῖν, 
'Γροίας δ᾽ ἀπηύδων ἄστυ μὴ κέλσαι ποτέ, 
εἰδυῖα τὸν σὸν πτότμον' ἀλλά σ᾽ “Εκτορος 

1 ῬΥΆΠη ; ἔον σὲ κατὰ οὗ ΜΝ, 
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ΒΗΒΒΌΒ 

ΜυβΕ 
Οὐγθα γο, Οανββοιβ ἀπ ΟἸπ οι ιβ᾽ βοίοη, (Δπι.) 

'᾿ΓΠγΟΙΡῚ. γν Πολ 1 ΟΥῪ Ὁ 
Μν μοόῦ]ὲ ἀδδᾷ ! 

Οαν88 ποὺ, ΠῸ νογαρδα πολ ΕΗ] 6115 ΟΥΘΥ 
Τὸ ἃ Ρῃννρίαῃ ἰόν οῦ, 910 
Α ναῃίοπ᾽ 5 θὈεα, 

ὙγΠπὸ ον: ΤΥ ον 5 5ϑ8Κα μαῖῃ ψ]αου θα Ἰομγθ5 τ πουΐῦ 
ΠΟΥ, 

Απα Ροννεα {πΠδ66 ἴῃ 5] 0 6 
ΟΥ̓ ἀδαΐῃ, ἀθαν Πϑδα ! 

5οῦύδ Παδῦ πο Πρ τηἷπ6 Ποαγῦ, ΡΠ ΔΥῸ 5 
501, 

ΤΙ 116, ἀπα βίποα ἴο Ηδαά65 ποι Παβὺ ραββεα. 
ΤῊΐπ6 ονευυνοηΐηρ', ΓΪΠΟῚ5 Ἵν ΑΙ ΥῪ 

νυ τ Μάαβ65, πδάθ τὴ6 θ6 αν {Π15 ΒΑΡΙ 655 οἢ Πα. 
ΓῸν, ἃ5. 1 νναθα ἐπγοιρὴ ἐπε τυἱνουβ ἤον, 
ἔτρ, ̓ ᾿ νγὰ5. ΟΡ α ἴῃ 5 νυ η ̓ 5 ἔπ] ΠῚ 000 
ὙΥ Παΐ ἴηι να οατηθ πηΐο Ῥαηρδοιιθ᾽ γάρ, 
ὙΠ οβα ἀπβὲ 15 σοὶα, τ ἤπῦε πα ᾿ἴγγα ἀυγαγθα, 
γε Μι565, ἔογ' σγδαῦ βυυα οἵ τηϊηβί ε]βν 
ὙΠ ΤΗγδοῖα᾽ 5 σαπηΐησ θαγα ; πα ννα πηδα 6 Ὀ]1πη4 
ΤΠ γΥΪβ, ν ΠῸ {1}} οὔ Ππαα τηοοϊκοα οὐἱ 5Κ1]]. 
ΑΠα, δ π 1 Ράᾶτα ἐδ 6, 5Βμαπηθα θείου τὴν 5ἰβίθυβ, 
ΔΠα [ῸΥ τὴν τηδ! θη Ποδα, ἄοννη ὑῃγ 51.865 Τα] συν }}}5 
Ι οαϑῦ ἔΠεε ; ἀπ ἴο πιιῦ86 ἔπθ ας ϑἔγγυποη οἤο86 
Αὐτὴ οὗ πὸ τπογίὰα], θὰ {πῸ Εοππίαϊη- τη 165. 
ἼΠοτα γϑαγδα ἴῃ ο]Ἱουίοιιβ ἔἈϑοη Ὀγ ἐπ Ν γι ρΠ85, 930 
Ποῦ τυ]δαϑι ΤἬνδοο, ἃ Κίηρ οὗ πη6 πη, τὴν οΠ114. 
Ὑγ 8116 Τπγοὰρὴ τΠγ παῦϊνε απ ὑποιὺ αἰ βϑὲ ἀο αν 
ατοαῦ ἀδεαβ οἵ νναν, 1 ἔδαγεα ποῦ ἴον ὑπ ν [Π{ὸ ; 
Βαΐ 50} 1 τνὰγηθα {Πεὰὸ πανοὺ ἴο ἴτε ἴο Ἴ τον, 
Κηονίηρ τ γ ἄοοιῃ ; θυὺ Ηδοίου 5. 6 Π}})ὰ 5168, 
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ΡΗΣΟΣ 

πρεσβεύμαθ᾽ αἵ τε μυρίαι γερουσίαι 
ἔπεισαν ἐλθεῖν κἀπικουρῆσαι φίλοις. 
σὺ τοῦδ᾽, ᾿Αθάνω, παντὸς αἰτία μόρου, 
οὐδὲν δ᾽ ᾿Οδυσσεὺς οὐδ᾽ ὁ Τυδέως τόκος 
ἔδρασε δράσας" “μὴ δόκει λεληθέναι. 
καίτοι πόλιν σὴν σύγγονοι πρεσβεύομεν 
Μοῦσαι μάλιστα κἀπιχρώμεθα χθονί, 
μυστηρίων τε τῶν ἀπορρήτων φανὰς 
ἔδειξεν ᾿Ορφεύς, αὐτανέψιος νεκροῦ 
τοῦδ᾽ ὃν κατακτείνεις σύ: Μουσαῖόν τε σὸν 
σεμνὸν πολίτην κἀπὶ πλεῖστον ἄνδρ᾽ ἕνα 
ἐλθόντα, Φοῖβος σύγγονοί τ’ ἠσκήσαμεν. 
καὶ τῶνδε μισθὸν παῖδ᾽ ἔχουσ᾽ ἐν ἀγκάλαις 
θρηνῶ: σοφιστὴν δ᾽ ἄλλον οὐκ ἐπάξομαι. 

ΧΟΡΟΣ 
μάτην ἄρ᾽ ἡμᾶς Θρήκιος τροχηλάτης 
ἐδέννωσ᾽, “κτορ, τῷδε βουλεῦσαι φόνον. 

ΕΚΤΩΡ 
ἤδη τάδ᾽. οὐδὲν μάντεων ἔδει φράσαι 
᾽Οδυσσέως τέχναισι τόνδ᾽ ὀλωλότα. 
ἐγὼ δὲ γῆς ἔφεδρον ἡἭ λλήνων στρατὸν 
λεύσσων, τί μὴν ἔμελλον οὐ πέμψειν φίλοις 
κήρυκας, ἐλθεῖν κἀπικουρῆσαι χθονί ; : 
ἔπεμψ᾽" ὀφείλων δ᾽ ἦλθε συμπονεῖν ἐμοί. 
οὐ μὴν θανόντι γ᾽ οὐδαμῶς συνήδομαι. 
καὶ νῦν ἕτοιμος τῷδε καὶ τεῦξαι τάφον 
καὶ ξυμπυρῶσαι μυρίων πέπλων χλιδήν'" 
φίλος γὰρ ἐλθὼν δυστυχῶς ἀπέρχεται. 

ΜΟΥ͂ΣΑ 

οὐκ εἶσι γαίας εἰς μελάγχιμον πέδον' 
τοσόνδε νύμφην τὴν ἔνερθ᾽ αἰτήσομαι 
τῆς κωρποποιοῦ παῖδα Δήμητρος θεᾶς, 



ΒΗΈΒΓΒ 

Απα νηθϑϑασοδ αὐξΐο]α ὑπαὶ ο] ἄουβ Ράγ, 
γυνουρῦ οἢ {πα ἴο βοὺ Του ἘΠ ἴο αἰ ἐπ γ ἐγ Θ μ65, 
Αἴπδπα, ἔμποι αὐτὸ σασπβα οὐ 4}} ἐΠἰ5 ἀόοοιῃ ! 
Ναῦρῆςϊ αἰα Οανδβοιβ, ποῖ πον νά δι᾽ 501}, 
ὙΠ 411 ἐμοῖν ἀοίηρϑ :-Πῖὴ}κ ποῦ 1 ἀπ Ὀ]ΪΠ4 ! 940 
Απα γεὺ {πῖπθ Αὐμθηβ γα ν τ ΒΟΠΟΙ ΟΥ̓Ον ἢ : 
Μν 5ἰβἴον δοπρ- πα θθη5 οἢϊοῆν Παιπὶ ὑπ γ Ἰὰμά ; 
Ἀπα {πὸ ᾿ουοῃ-Πλάτ ἢ οὗ ἔμοβα νεῖ] 56 Μγϑοίθυῖθβ 
14 Οὐρῆθαβ ἴθαο πο , οοιιϑῖη οὗ πὸ ἀοδλα.--- 
ΤΊ ἀθαά, νποπι ἔποι Παϑὲ 5]αῖη ἢ Μαβάξιιβ ἴοο, 
ΤῊην οἰτίσοιι τονουϑα, ὑΠπῸ6 ΟΠ θυ μαγα 
ΟΥ̓ θη, πηι ῬΠοΟΘΡθι5 ἀπα ἐπε Μι565 ὑγαϊποα ---- 
Απα {ἰ|8. τὴν τηοοᾶ "---ὐν τ ΔΓ ΠῚ5. οἰαβρεα τοιηά 

ΤΥ 50} 
Τ νγα}}" Νὸὼὸ πον βᾷσθ ΜΨΠ]1 θυΐησ ἴο {Π|66. 

σηοπῦβ 

ΒΆ]5ΟΙν ὑΠδπ “Πα οἷα 5 σπαυϊοΐθου γον] θᾶ θῦ0 
[15, Η οῖου, ἃ5 [πε ρ]οῦζουβ οὗ 5 ἀθδί]). 

ΗΕΟΤΟΝ 
ΪΚκπαν ἰδ : προεᾶ νγὰβ Π0η6 οὗ 56 ϑῦβ ἴο [6]} 
ΤΠ αὺ {Π|5 πα ρου βηθα Ὀν Οαγϑβοιιβ᾽ οὐδ 
Απάᾶ πον οου]α 1, θΕΠοϊαϊηρ Η 6]]ὰ5᾽ Πιοϑὶ 
(διηροθα οἢ {Π|15 501], αὖ 56 Π4 τηΐπα μου] 45 ΤῸ Ὁ} 
Τὸ δ] θηά5, το Ὀἱα ἔπθῖὴ οοτης ἀπα Π6]Ρ οὐ ᾿ὰ πα ἢ 
Ι βεπὺ ἔπει ; πα Πα οᾶμηθ, ΠοῸ ονεα π16 δά. 
ΑΠ, ΠῸῸ16 Ἰοὸν πᾶνε 1 ἴο 566 Πίπη ἀ6δα !: 
Ἀθδαν ἀτὴ 1 ἴο γτϑᾶν Ὠϊπὴ Ποὺ ἃ ἴΟΠη}", 
Απα ἴο θασπ ἢ Πΐτη βρ]θπμάοιμ οἵ σου ηὐ 655 το 68. 960 
Α ἤδπα Πα οαπηθ, ἴπ βουτον σόα ΠοηοΘ. 

ΜυβΕ 

Ηδε 51Π8}} ποῦ ἰπιξο δαυὺ 5 ἀδΥῖς ἰὰΡ ρὸ ον ; 
ΜῈ 5800} βίυοη σ᾽ οὐ γί πο Ὑν}}} 1 ρυὰν Η61}}5 Θύθθη, 
ΟἸΠ]ὰ οὗ Ιεπηοῖου 1δαγ οἵ δαυ 5 ̓Ἰπμογθᾶβθ, 
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ΡΗ͂ΣΟΣ 

ψυχὴν ἀνεῖναι τοῦδ᾽" ὀφειλέτις δέ μοι 
τοὺς ̓ Ορφέως τιμῶσα φαίνεσθαι φίλους. 
κἀμοὶ μὲν ὡς θανών τε κοὐ λεύσσων φάος 
ἔσται τὸ λοιπόν' οὐ γὰρ ἐς ταὐτόν ποτε 
ἔτ᾽ εἶσιν οὐδὲ μητρὸς ὄψεται δέμας, 
κρυπτὸς δ᾽ ἐν ἄντροις τῆς ὑπαργύρου χθονὸς 
ἀνθρωποδαίμων κείσεται βλέπων φάος, 
Βάκχου προφήτης ὥστε Παγγαίου πέτραν 
ῴκησε σεμνὸς τοῖσιν εἰδόσιν θεός. 
ῥᾷον δὲ πένθος τῆς θαλασσίας θεοῦ 
οἴσω" θανεῖν γὰρ καὶ τὸν ἐκ κείνης χρεών. 
θρήνοις δ᾽ ἀδελφαὶ πρῶτα μὲν σ᾽ ὑμνήσομεν, 
ἔπειτ᾽ ᾿Αχιλλῆ Θέτιδος ἐ εν πένθει ποτέ. 
οὐ ῥύσεταί νιν ἸΤαλλάς, ἥ σ᾽ ἀπέκτανε" 

τοῖον φαρέτρα Λοξίου σῴζει βέλος. 
ὦ παιδοποιοὶ συμφοραί, πόνοι βροτῶν, 
ὡς ὅστις ὑμᾶς μὴ κακῶς λογίζεται, 
ἄπαις διοίσει κοὐ τεκὼν θάψει τέκνα. 

ΧΟΡΟΣ 

Φ Ν » Ν ,ὔ ,, οὗτος μὲν ἤδη μητρὶ κηδεύειν μέλει: 
σὺ δ᾽ εἴ τι πράσφειν τῶν προκειμένων θέλεις, 
ἽἝκτορ, πάρεστι' φῶς γὰρ ἡμέρας τόδε. 

ΕΚΤΩΡ 

ὡρεῖτε, συμμάχους θ᾽ ὁπλίζεσθαι τάχος 
Χ ὡ ν ι: Χ .} 3 , ͵ Χ 

ἄνωχθε, πληροῦν τ᾽ αὐχένας ξυνωρίδων. 
πανοὺς δ᾽ ἔχοντας χρὴ μένειν Ῥυρσηνικῆς 
σάλπιγγος αὐδήν" ὡς ὑπερβαλὼν τάφρον 
τείχη τ᾽ ᾿Αχαιῶν ναυσὶν αἶθον ἐμβαλεῖν 
πέποιθα ρωσί θ᾽ ἡμέραν ἐλευθέραν 
ἀκτῖνα τὴν στείχουσαν ἡλίου φέρειν. 



ΠΒΗΒΒῸΞ 

Τὸ σταμηξ [γ15. 501} γοϊθαβο. Μνυ ἀεδρῖίου ἴ5 516 
Τὸ 5πονν ἐπαὶ γεῦ 56. Ποποιιβ ΟΡ Ειιβ᾽ ἐγ 5. 
Υεῦ ἴο 1η6 ἃ5β ὁπ6 ἀδδᾷ, {μα βεὸ5 ποῦ ᾿σἢηΐ, 
Ηεπορίουε ἢ 5Π8}} π6 "Ὲ : πδν Ὺ 51|8}} 6 σομῈ 
Το πιθοῦ πη6 ΠΟΥ, ΠΟΙ 566 ἢϊ5 ποῖ Π 15. [ΌΤΠ]. 
Ιῃ ον υη5 οὗ ὑπὸ 5] νου- νοϊηδα Ἰαπα 970 
Α ροά-τηδλῃ 5Π4}} Πα 16, θεπο] απο Πρ ΐ, 
Α5. Βδοοίιβ᾽ Ρργορ Ποῦ ᾿πθαῦ] Ραπραθιιϑ᾽ γΌΟΪς 
Ὠυνεὶῦ, σοα τενογθα οἵ ἔπθιὰ ἐπαὺ Καενν ὑπὸ {γα}, 
Μοῖὸ Ἰσην πον ὑπὸ ουἱοῦ οἵ ὑπαὶ ϑοα- απ θη 
54} Δ}}] ΟἿ τὴη6 : [Ὁ ΠΟΥ 500) ἴοο ππϑὺ αἶα. 
ΤῊΘς ἢγϑῦ να ϑιβίθυβ νν1}} τυ τ} αἴγσοβ Πγ ΠΊη, 
ἈΘΒΠΠ165 ὑπ θη, ἴῃ ΤΠ ΘΕ 5 Ποὺ οὗ στοῦ, 
Νοὺ τη 514}} ῬΆ]]ὰς βανθ, ῃὸ τὰ ογοα {ΠπῸῸ, 
ΘΠ ἢ 5Παβῦ οὐ ἢ 1 οχίαβ᾽ ααΐνον ΚΘΕῈΡ ἴον Πΐπ,. 
ΑἸ, τνοθβ5 οἵ τηοΐποῖβ ' ΝΜ] βουῖδ5 οἵ ππθῃ ! 980 
Υ̓ δα, ψνΠο50 τα κοῦ ἔσθ δοοοιηΐ οἵ γοιι 
ΟΠ] α]6 55. νν1}}} Ἰῖνα, ΠΟΙ ΘΔ 5015 ἴον {Π6 σγάνο. 

[ΓΕ χεΐ. 

ΓΗΟΕΓΒ 

Νον αὐ ἐπε Κίηρ᾿ 5 ἀθδθῃ- γος. Πβ του Π ν᾿ 5 ΘΑ Υ6. 
Βαΐ {ποῖ 10 ἀο ρου κ ὑ{παῦ 1165 τὸ παης, 
Ηδεοΐον, ᾿Εἰ5 {πη ; ἔῸΥ γοπάθν ἀἀννη5 ὑπὸ ἀἀγ. 

ΗΕΟΤΟΝ 

Περαχὶ νὰ : ὈΪα οὐ Θομ Δ 605 δἰ ναὶ ἢ  ννα γ ΔΊΤΗ, 
Απά Ια ν ὑπὸ γόκοϑ ἀροὸη ἐπα σἂγ-Ὁ ἰδεᾶθ᾽ ἤθοῖβ. 
ΤΠδῖ ἴοτο ἴῃ Πα Πα τητιϑὺ γα ἀὐραὶϊδ ὑπὸ θ]αβὺ 
ΟΥ Τυβοδη οἰδυίοη ; [Ὸν [1 ἐγιδὺ [0 ῬΥ6 55 
Ονει {ποῖ ἔπε π ἢ, ὉΠ 6 11 τν 8115, ἀπ ἤγα ἐΠπ6 5Π 105 990 
Ἀσοδδάρδῃ, ἀπ ἴο Ρυϊηρ ἴηι ΓΘ οπλ 5 ἦν 

Τὸν ΤΊΟΥ τ ἢ γομᾶον: 55. ΠΡΤΊΒ] Πρ; ῬΘΆΙη8. 

239 



240 

ΡΗΣΟΣ 

ΧΟΡΟΣ 
πείθου βασιλεῖ: στείχωμεν ὅπλοις 
κοσμησάμενοι καὶ ξυμμαχίᾳ 
τάδε φράζωμεν" τάχα δ᾽ ἂν νίκην 
δοίη δαίμων ὁ μεθ᾽ ἡμῶν. 



ΚΗΒΒΌΘΒ 

σποπῦβ 

Οῖνε ποοα ἴο {πῸ Κίπρ': πονν ΤΆ ῸΠ νγ6 πὶ Ὑγα ν᾽ 5 ΑΥΤΆΥ, 
Απᾶ τ6}} απο ὑπθῖὶ ἐπαῦ ἢ Του ΡῈ Πα 

ΤΠ656. ὑπίηρβ. Μὰν ὑπὸ Οοα ρσἷνθ ὑυασηρ]λ ἴο τι8 
βιγα  ρ νᾶ 

ὙΠῸ ἢρ] 5 οἢ. οἷα 5146. 
[Πτοιρι ΟΜ ΝΈΒ, 
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ΥΟΙ, 1. Ἧ 



ΡΥ ἃ 
ΠΡΡῚ ΨΩ" Σ ! ὡς Υ 1" το ἢ Ὁ" - 

πὰ ; ΣΈ ΕῚ ΕΥ̓ 

ἬΣΖ, 



ΗΠΕΟΒΑ 

Ε 2 





ΑΚΑΌΜΕΝΤ 

ὙΝῊΕΝ 7 ον νας ἰαΐθη ὑμ τὸ γοοῖς, Ποῖα, ἰ6 τὶ [δ 

ὁ Ῥνίαηι, απ ἤθν ἀἰανσήονΣ, (ἀϑϑαπάγα (ἠδ ργορ]ιοίε55, 

ωμἰ Γοίψαοπα, τυἱὰ τκ6 οἶμον γυοηῖθη ὁΓ ΤΎΟΝ, 06 7Ὲ 

για δἰαυθς, ὑοῖησ ρογίϊοπο αὐποησ ἐλ υἱοίογα, 50. ἰδαίΐ 

(ἰαοδαπάγα ὑδοαρηθ ἐμ οοποιμθῖηθ Γ᾽ Α σαριθτηποι. 17᾽μὶ 

Ῥοϊμάογια, ἰδδ ψοιησοδὶ οΓ Γγίαηι 5 δοη5, ἠαὰ ἰοησ 6ΥῸ 

ἐμὶΣ ὑδθη δοηΐ, τοὶ πυμοΐ ἰγθαδιγο ὁ σοί, 70. δα 8 

ἐδορῖηρ ἰο ἐς ψαίδον᾽ 5 ἡγιοπα, ᾿οἰψηιοδίον ἐπ ο΄ 1 ράοο, 

“0 ἰμαΐ λὲς γιοίλου πα οπὸ ἐοπδοίαϊοη ὁ} ἤορθ ἀριϊεοί 

ἠδ" αὐοίίοηα. Νουυ ἐλὸ λοσέ ὁ γθοοο οομία πο οἰγαῖϊσλι- 

ται δαὶΐ ἤοηις, ὑδοαιδο (0 ἰμ6 δρὶγὶέ ὁ [λοὶγ ἀθα ἤθτὸ 

“οὐ  ο5 γτυας οἴυοη ρου ΟΥ 0. Ποία ἐδ τοῖα» “γον ὑἱογυΐηο, 

{11 ηιοοί σαου 6 706 76 τοπείογοεί 0 ᾿ζηι, οὐρα για οΓ᾽ 

Του, ηιοσί ὑθαμίμἰ οΓ᾽ ἐλ6 δοο γοψαί, ἀπε 70} {Πιὶ5 

ἐμοη οἰιοδο Ποίψαοπα. “πώ ποὺ ἐπι Ποίψηιοσίον, ἐμδίϊησ 

Τ᾽ πὸ σοί, απ ἐδανγίηρ' πὸ υδπσοαποθ Γ᾽ νεών, δἰθηυ ἠδ 

τυαγαὶ, ἐλ6 ἰα Ῥοίμψαάονγι, ἀπε ἤ τωι ἐϊδ ὑοείῳ τπίο ἐδδ δθα, 

50 δαὶ 1 τραδ ἴηι ργοοθ55 ΟΓ Πἴηι6 οαδέ τὴρ δψ λδ τυαυθς οἡ 

ἐδι6 σμόγε γτυἠογοίη γυα5 ἐπ6 ἐαγὰρ ὁ} (ἠδ γοοῖς, απαὶ γυὰ5 

ὑγοισί ἰο Πεομῦα. Απεὰ πογοῖυ αὐὸ ἰοἰ {᾿6 δογγολυ ο7᾽ 

Πεοια απὰ ον" γευθησο. 



ΤᾺ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤῸΣ ΠΡΟΣΩΠᾺΑ 

ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ͂ ΕἸΔΩ͂ΛΟΝ 

ΕΚΑΒΗ 

ΧΟΡΟΣ 

ΠΟΛΥΞΕΝΗ 

ΟΔΥΣΞΕΥ͂Σ 

ΤΑΛΘΥΒΙΟΣ 

ΘΕΡΑΠΑΙ͂ΝΑ 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

ΠΟΛΥΜΗΣΤῺΡ 



ΘΒΑΜΑΤῚΚ ΡΕΒΒΟΝΑΒ 

Ῥλαπίοηι 9 ῬΟΙΥΡΟΕῦΒ, 5οπ 97 Ῥυγίαηι Κίησ 9" Του, απᾶ 
Πδερινα. 

ΗΕοῦΒΑ, ιὐἷΐε 9, Ῥγίαηι, απὰ πηιοίδιον 9. οίϊψαογιβ απὰ 
οίψαεπα. 

ῬΟΓΥΧΈΝΑ, ψονρεϑὲ ἀαταλέεν ὁ Ῥγίαγα απ Πεοινα. 

ΟΡυϑϑεῦβ, ολίεζεδέ ἐπὶ βιιδιϊείψ ὁ ἐμ τες, Κύηῳ ὁ Πασα. 

ΤΑΙΤΉΥΒιῦϑ, λεγαϊα οΓ Κίηρ Αγαηιεηιπολι. 

ἈΘΆΜΕΜΚΟΝ, Αὔηρ οΓ ἡψεοπαο, απ οαρίαϊη ὁ} {δια Πιοδὶ οὗ 
Ογτεεςο. 

ῬΟΙΥΜΈΒΤΟΙΝ, Αἰη ὁ, Μαξίενια ΤΠγασο, τὐδιίοῖι 8. οσαἰ οι ἐ}ιε 
Ο)εγδοπθϑε. 

ἩΆΝΡΜΑΙΡ οΥἹ ΠέεοιΡα. 

ΟἩΟΕυΒ οΓ ἐαρίϊυε ΤΥγογαπ τυοηϊοηι. 

«Αἰοπαϊαπιί8, ατεοῖς απὰ Πλιγασίαπ σιιαγα5, ἐσ ρέζνε τὐοηϊθη. 

ΞΟΕΝΕ :---Βοΐουο Αρμηθιη ποι 5 θηῦ ἴῃ {Π6 σα! οὗ {πὸ ἀστοὶ 
οἱ {πὲ οοαϑῦ οὗ {π6 Τγαοίαη ΟΠ ΒΟΠ 656. 
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ΠΚΑΒΗ 

ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ͂ ΕἸΔΩΛΟΝ 
κω νεκρῶν κευθμῶνα καὶ σκότου πύλας 
λυπών, ἵν᾽ “Αιδης χωρὶς ᾧκισται θεῶν, 
Πολύδωρος, Ἑκάβης παῖς γεγὼς τῆς Κισσέως 
Πριάμου τε πατρός, ὅς μ᾽, ἐπεὶ Φρυγῶν “τόλιν 
κίνδυνος ἔ ἔσχε δορὶ πεσεῖν ᾿Ιλληνικῷ, 
δείσας ὑπεξέπεμψε Τρωικῆς χθονὸς 
Πολυμήστορος πρὸς δῶμα Θρῃκίου ξένου, 
ὃς τὴν ἀρίστην Χερσονησίων πλάκα 
σπείρει, φίλιππον λαὸν εὐθύνων δορί. 
πολὺν δὲ σὺν ἐμοὶ χρυσὸν ἐκπέμπει λάθρᾳ 
πατήρ, ἵν᾽, εἴ ποτ᾽ Ἰλίου τείχη πέσοι, 
τοῖς πόδιν εἴη παισὶ μὴ σπάνις βίου. 
νεώτατος δ᾽ ἣν Πριαμιδῶν, ὃ καί με γῆς 
ὑπεξέπεμψεν" οὔτε γὰρ φέρειν ὅπλα 
οὔτ᾽ ἔγχος οἷός τ᾽ ἣν νέῳ βρα ίονι. 
ἕως μὲν οὖν γῆς ὄρθ᾽ ἔκειθ᾽ ὁρίσματα, 
“πύργοι τ᾽ ̓ ἄθραυστοι “Ῥρωικῆς ἣ ἦσαν χθονός, 
“Ἑχκτωρ τ᾽ ἀδελφὸς οὑμὸς ηὐτύχει δορί, 
κωλῶς “ταρ᾽ ἀνδρὶ Θρῃκὶ πτατρῴῳ ξένῳ 
τροφαῖσιν ὥς τις πτόρθος ηὐξόμην τάλας. 



ΗΕΟΌΒΑ͂ 

7λ6 ρμμαρίογη οὗ Ῥοιυ θοηῦβ ἀρρϑαγ ἤουθγίησ ΟΥΘΥ {6 
ἐθπὶ οὗ Δ σαηιθηηποη. 

ΡΟΓΥΘΟΗΒ 

Ι΄ οὐ ἢ ομ νι] οἵ ἀδθαῖῃ, ἔτοπηῃ ραΐες οὗ 
ἀάγΚΊ655, 

ὑγπογα ἔτοτη ἐπε (ἀοάϑβ αἱοοῦ οί Ηδαδς ἄν ε]]}, 
Ροϊγάοχιβ, θοτπ οὗ Ηδουθα, (ἰββειιβ᾽ οΠ 6, 
Απα Ρυΐδυη, γῆο, 6 ΡΕῚ] σὶγὸ ὑπῸ ἔονν 
ΟΥ̓ Ρῃγυσίδηβ, Ὀν ὑπ βρθὰγ οἵ ἄτδβεσε ἴο [Ἀ]], 
ΤΙηῃ ἔδαν ἔγουη σον πα Ὀυῖν"]ν βαηῦ π6 ἔν] 
Τὸ Ῥοϊγπηθβδίου β ΠᾺ}15, ἢϊ5 “γδοίδῃ ἐγ 6 πα, 
Τοτὰ οὗ {πε ἔαϊν Π1}-Ἰαπᾶς οἵ (Ἰευβόπεβο, 
Ὑγ8ὸ ψ 1 ἐμ 5ρθᾶν χὰ] 65 {Ππαῦ Πουβε-Ἰονίηνσ [ΟἸΚ. 
Απα βϑογεῦν Ὁ} ΠηῚ6 τὴν 5116 βεηῦΐ ἔουτῃ 10 

Μάαςἢ ρο]ά, ἐμπαῦ, 5 ] ἃ τΠ6 ἴουνεῖβ οὗ Πίυπη [Ἀ]], 
ΗΙ5 5οῃβ γοῦ νη τϊσ δ ποὺ Ρερσσαγεα Ρ6. 
Υουηρσεβὲ οὐ Ῥυϊδπη 5 Ποι56 νγὰ5 1; ΤῸ {15 
Ηε 5επῦ τηα ἔοστῃ ἐπε απ, γῃοβα γοῦτῃ α} ΔΥΤὴ 
Αναδ]]εά ποῖ οὐ ἴο βύγᾶν μῈ 5}1614 οὐ Ξρ6ᾶγ. 
50, γ ΕΠ6 πον οα ἐπε 1. πα 5 ἀεἔεποεβ βζοοά, 
Απᾶ γεῦ πηϑῃαίζεγεα νετα {ΠῸ ἰουνεῖβ οὗ ἼΥοΥ, 
γνΏ1Ὲ Πρ ΠΕ γεΐ τὴν Ὀγοῖμεν Ἡεοΐου 5 ΘΡΘΔΓ, 
Εαϊν-πυσξαγεα θν ὑπῸ ΓΗ γα οί, γὴν 5116 5 ἔτ! 6 ης], 
ΓᾺΚ6 βοπα γοσπρ 5 9] πΠρ στὸν [-- Παρ] 685 Γ' 920 
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ΒΚΑΒΗ 

ἐπεὶ δὲ Τροία θ᾽ . ῦκτο ὁς τ᾽ ἀπόλλυται 
ψυχή, πατρῳα θ᾽ ἑστία κατεσκάφη, 
αὐτὸς δὲ βωμῷ πρὸς θεοδμήτῳ πίτνει 

σφαγεὶς ᾿Αχιλλέως παιδὸς ἐ ἐκ μιαιφόνου, 
κτείνει με χρυσοῦ τὸν ταλαίπωρον χάριν 
ξένος πατρῷος καὶ κτανὼν ἐ ἐς οἱδμ᾽ ἁλὸς 

μεθῆχ᾽, ἵ ἵν᾽ αὐτὸς χρυσὸν ἐν δόμοις ἔ ἔχῃ. 

κεῖμαι δ᾽ ἐπ᾽ ἀκταῖς, ἄλλοτ᾽ ἐν πόντου σάλῳ, 
πολλοῖς διαύλοις κυμάτων φορούμενος ᾿ 

ἄκλαυστος, ἄταφος: νῦν δ᾽ ὑπὲρ μητρὸς φίλης 

“Ἑκάβης ἀ ἀΐσσω, σῶμ᾽ ἐρημώσας ἐμόν, 
τριταῖον ἤδη φέγγος αἰωρούμενος, 
ὅσονπερ ἐν γῇ τῆδε Χερσονησίᾳ 
μήτηρ ἐμὴ δύστηνος ἐκ Τροίας πάρα. 
πάντες δ᾽ ᾿Αχαιοὶ ναῦς ἔχοντες ἥσυχοι 
θάσσουσ᾽ ἐπ᾽ ἀκταῖς τῆσδε Θρῃκίας χθονός" 
ὁ Πηλέως γὰρ παῖς ὑπὲρ τύμβου φανεὶς 
κατέσχ᾽ ᾿Αχιλλεὺς πᾶν στράτευμ᾽ Ἑλληνικόν, 
πρὸς οἶκον εὐθύνοντας ἐναλίαν πλάτην' 
αἰτεῖ δ᾽ ἀδελφὴν τὴν ἐμὴν Πολυξένην 
τύμβῳ φίλον πρόσφαγμα καὶ γέρας λαβεῖν. 
καὶ τεύξεται τοῦδ᾽, οὐδ᾽ ἀδώρητος φίλων 
ἔσται πρὸς ΑΡΟΒΩΡΕΝ ἡ “πεπρωμένη δ᾽ ἄγει 
θανεῖν ἀδελφὴν τῷδ᾽ ἐμὴν. ἐν ἤματι. 
δυοῖν δὲ παίδοιν δύο νεκρὼ κατόψεται 
μήτηρ, ἐμοῦ τε τῆς τε δυστήνου κόρης. 
φανήσομαι γάρ, ὡς τάφου τλήμων τύχω, 
δούλης ποδῶν πάροιθεν ἐν κλυδωνίῳ. 
τοὺς γὰρ κάτω σθένοντας ἐξῃτησάμην 
τύμβου κυρῆσαι κεἰς χέρας μητρὸς πεσεῖν. 
τοὐμὸν μὲν οὖν ὅσονπερ ἤθελον τυχεῖν 
ἔσται" γερωιᾷ δ᾽ ἐκποδὼν χωρήσομαι 



ΗΒΟΙΒΑ 

Βα θη ΤΊΟΥ ρου 564, ρου βῃοα Ἡφοΐοτ᾽ 5 50], 
ΑΠα τὴν 51.865 Πδαυ 5 νογα πηδάθ ἃ ἀθβοϊαίίοῃ, 
Απα ΠΙμη561} αὖ {πὸ ροᾶ- 1} αἸταν 61] 
5᾽αἴπ Ὀγ. ΔΟΒΠ]]68᾽ 5οη, ἴΠ6 πυυγογ-ϑἰαϊ θά, 
ΤΠ 6 π τὴ6 ἔου ἐπαὺ σ0] 5 58 ΚῈ τὴν αυῃ θυ 5 ἔπ] 6 πα 
516νν, ἃπα {πε 5]δυρη του ψσθίοῃ τα βθας-ϑαγρα 

οαϑῦ, 

ὙΠαῦ ἴῃ Πῖβ. Π41}15 ΠΪπμ]561} τηϊσ δ Κααρ ὑπ ρο]ά. 
Νονν ὁ 6 Ὀθδοὴ 1 υνε θυ, βυυ- θοΥ 6 πον 
θυ οα ὑπ γδοῖπηρ γᾶν ϑ᾽ ΓΘ 601] ἃΠ6 γ15}, 
ΤΟΙ θ]655, ἀηνναρῦ. ΟΥ̓ ΕΥ̓ τὴν ἄθδγῦ τη μου Ποδα 30 
Νονν ἢἸῸ 1, Ἰδανίηρ ὑθηδη 6855 τὴν Ὀοαγ. 

ΤΗΐς ἰ5 ῃς ἐπἰγὰ αν ὑπαῦ 1 Πονεῖ 50, 
Ἐνϑη 41] {πῸ ἐἶπηθ ἐΠαῦ ἴῃ {Π|5 ΟΠ υβοη 656 
Μν ΠΑΡ] 655 τποῦπου ἰαυυ θῖῃ, Πα] δα ἔγουη τον. 
Απά 4}} π6 Ασμαθδμβ 1416 τ ὑπ 6 1 5ῃ 105 
510 οὐ ὅπ6 θθδοῆο5 οὗ {πὶ5 ΤἬτδοίδη Δ η6. 
ΕῸν Ῥεϊδιιβ᾽ 50 ἄρον 8 ον ἈΡρθαγθά, 
Απα ἃ}} τη Ἠδ]]επῖς μοϑῦ ΔΘ Π11165 βἰαγϑά, 
Ἐνδη ἃ5 ἔπϑυ Ποιηθυνατα αἰτηθα ἴπΠ6 Ὀγϊπο- αἱρῇ ολγ, 
Απά ο]αϊπηθα ἔρον ἢ ΡΟΪ ΧΕ Πα Τὴν βἰβῦθυ, 40 
ΕῸΪ βδουῆοσθ πα Πομοῖ ἴο Πϊς το ; 
γε, 8Δη4 5Π4]}] υνῖη, ποὺ οἵ Πὶβ. μουο- 6 ηΠ5 
ΑἸ] 655 5Π4}} θΒ6. Απα αΐαε 15 Ἰθδαίηρ οἡ 
ὕπἴο παι ἀθαῦῃ τὴν βἰϑῦθυ οὴ {Π|15 ἄδυ. 

᾿Απᾶ οὗ ὕνο ομ] άγθη 518}} τὴν τοῦ Π 6. 566 
Ἴννο οΟΥΡ568, μη 6, ἃη4 ἐπαῦ ΠΟΙ Πρ] 655 ἀδπρηϊζεν᾽ 8. 
Εὸν 1, ἴο σαΐπ ἃ ἴουηθ, νν1}]--ὐνυθύοῃ- -ΡΡΘΔΥ 
Βείογτε Πδὺ Παπαμηδί᾽ 5 ἔδεῦ δυηϊα δῦ {Π6 σασρα. 
ΕῸΣ ψ ἢ ἴπΠ6 Γογας οἵ Πθϑαῦῃ Πᾶνα 1 ρῬγθνα] δα 
"Γνῖχὺ τποῦῃου- παπᾶς ἴο [4]], πα νη ἃ ζουη. 600 
ΑὐοΟμΙρΡ ΒΗ 86 51Π8}} ΡῈ 4}1} ἔου ὑυῃῖο}ν 1 Ἰοηρεα, 

251 



00 

70 

ΞῈ5 

ΒΚΑΒΗ 

“Εκάβῃ" περᾷ γὰρ ἥδ᾽ ὑπὸ σκηνῆς πόδα 
᾿Αγαμέμνονος, φάντασμα δειμαίνουσ᾽ ἐμόν. 

φεῦ" 

ὦ μῆτερ, ἥτις ἐκ τυραννικῶν δόμων 
δούλειον ἥμαρ εἶδες, ὡς πράσσεις κακῶς 
ὅσονπερ εὖ ποτ᾽: ἀντισηκώσας δέ σε 
φθείρει θεῶν τις τῆς πάροιθ᾽ εὐπραξίας. 

ΕΚΑΒΗ 
Ψ ᾽ 5, » ᾿ “ Ν , 
ἄγετ᾽, ὦ παῖδες, τὴν γραῦν πρὸ δόμων, 

“ ς , 

ἄγετ᾽ ὀρθοῦσαι τὴν ὁμόδουλον, 
Τρῳάδες, ὑμῖν, πρόσθε δ᾽ ἄνασσαν. 

΄ὔ "4 ΓΑ ᾽ ΘΝ , λάβετε, φέρετε, πέμπετ᾽, ἀείρετέ μου 
“ ἡ 7, 

“εραιᾶς χειρὸς προσλαζύμεναι" 
“- ,ὔ 

κἀγὼ σκολιῷ σκίπωνι χερὸς 
διερειδομένα σπεύσω βραδύπουν 
» » - 

ἤλυσιν ἄρθρων προτιθεῖσα. 
“ Ν , ον ,ὔ χὰ 
ὦ στεροπὰ Διὸς, ὦ σκοτία νύξ, 

τί ποτ᾽ αἴρομαι ἔννυχος οὕτω 
δείμασι, φάσμασιν ; ὦ πότνια Χθών, 

μελανοπτερύγων μᾶτερ ὀνείρων, 
ἀποπέμπομαι ἔννυχον ὄψιν, 
ἃ Ἂ “ “ ἣν περὶ παιδὸς ἐμοῦ τοῦ σῳζομένου κατὰ 

Θρήκην 
ἀμφὶ ἸΙολυξείνης τε φίλης θυγατρὸς δι' 

ὀνείρων 
φοβερὰν ὄψιν ἔμαθον, ἐδάην. 
5, [ , 4 ΜΌ, 5. 
ὦ χθόνιοι θεοί, σώσατε παῖδ᾽ ἐμόν, 



ΗΕΟΌΒΑ 

Βαυΐ ἀσὸ Ηδουθ δ᾽ 5 βρη 11} 1 ἀνοϊά ; 
Εογ ἔοσί ἢ οὗ Αρδταθιπῃοη᾽ 5 δηΐ 586 βοῖβ 

Ηδν ἔδοῦ, Δρρα θὰ Ὀγ {π|5 τὴν σΠοβ.ν ΡΠ απίουη. 

ΗΕΟῦΒΑ, αἰγοσδοί ὧδ ἃ δίαυο, ἀγα σμρρογίο ὃ {οἰ |0᾽»- 
οαρίϊυος, ἀρρέαγε οοηπῖης οἱ ο΄ 4, σαηιοηιηον 5 ἰδηί. 

Μοῖπον, νη αἴδοι τον] Π4}15 Παϑῦ 566 
ΤῊς ἀἂν οἵ ὑπνά]άουη, ἤονν τ ν ἀδρίῃ οὗ νγος 
Επαα}5 ὑΠπῖπο Πεῖσ]ῦ οἵ γε] ἢ Α Οοα Ρεδᾶῦβ ἄοννῃ 
ΤῊ 56816 νυ τ οἹάθη Ὀ]155 Ποαρθά, γὐϊηϊηρ ἔπ 66. 

[1 ἀπ. 

ΗΕΟΌΒΑ 

Τβδα ἔουιῃ, Ὁ τὴν Ομ] ἄγοι, ἔῃς βἰυῖοκθη ἴῃ γΘδΥ5 
ἔγομῃ ὑπ ἐθηῦ. 

Ο Ἰεδᾶα πδὺ, πρρϑαυίηρ ἔμ δἕθρϑ οἵ γοῦν ἔθ] ]ονν- ὑπ γᾺ}} 
Νον, Ο γε ἀαπρηϊζουβ οἵ του, θαὺ οἵ ο]α νοῦν απδεη. 
ΟἸαβΡ τηθ, ὩρΠο]4, Π6]Ρ οηνναγα ἔπε 6]4-ουβρεηῦ, 
Ταγίηρ ΒοΙά οὗ τὴν νυυϊπκ]οα Ππαπα, Ἰοϑὺ ΤῸ ννθαὶο- 

Π655 1 [8]}; 
Απά, 5ιυπίαϊποα ΡΥ ἃ σασνίηρ' ΔΥΤΏ, ὕΠΘΥΘΟΠ 85 1 ἰθδη, 

ΤΠ ΨΠ] παρίδῃ οηννασα ψ] τ τοὐϊτετίησ ρΡρᾶςο, 
ΞΡδδάϊηρ τὴν ἔεεῦ ἴπ ἃ ἰα σσαγα᾽ 5 86. 

Ο ἸΙρῃϊηίηρ- ΒΡ] ποῦν οἵ Ζειβ, Ο τὰκ οὗ {πῸ πὶρῦ, 
γὴν πὸ 1 ΓῸΥ νἰβίοηβ ἴῃ 5] ασάθεν ἐπαῦ μαὰηῦ τὴ6 

ὙΠ Τουγοῦβ, τ Ρῃδηΐομηβ ἢ Ὁ ἘλΥ ἢ’ 5. τηδ]οϑιϊς 
τηϊο ῦ, 

Μούμποῖ οἵ ἀγθατηβ ἐμαῦ Πονοὺ ἴῃ ἀπι5κ-τνηρσοα Ηϊρηῦ, 
Ιοὐγ ἴο ἐπα νἱδίοη οὗ ἀδυκηθθβ “ Ανδυμπὺ ὑπεο !᾿--- 

Τῆς ἀγδαμ οὗ τὴν 5ὸὴ ΨῆὴῸ ννὰβ βεηῦ ἰηἴο Τγαοα ἴο 
θὲ βανεᾶ ἔγομ ἐπε βἰδιρῃηΐοσ, [|Πονβὰ ἀδαρῃίου, 

Τῆς ἄγδαμι ὑπαῦ 1 σὰν οἵ ΡΟΪνΧΘΠδ᾽ 5 ἀθομη, ΤὴΥ 6 87- 
ΟΝ 1 βὰν, ψνῃῖο ἢ 1 πον, ψ ῃῖο ἢ ἀρεῖ ἴο 

ἀδιιηῦ τη6. 
Οοα5 οἵ ἔπε {πα οϑυυνου]ᾶ, βᾶνε γ8 ΤῊΥ 501, 
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ΒΚΑΒΗ 

ΩΥ “ Ὑ » 5, ἐἴϑινν δ ὃς μόνος οἴκων ἄγκυρ᾽ ἐμῶν 
Ἁ τὴν χιονώδη Θρήκην κατέχει 
» νν -» 

ξείνου πατρίου φυλακαῖσιν. 

ἔσται τι νέον, 
[4 , Ν - 
ἥξει τι μέλος γοερὸν γοεραῖς. 

» 5 Ὁ Ν ᾿ ρος Τῷ) Ψ, 

οὔποτ᾽ ἐμὰ φρὴν ὧδ᾽ ἀλίαστος 

φρίσσει, ταρβεῖ. 
“ ψ, «ς 

ποῦ ποτε θείαν “Εχένου ψυχὰν 

ἢ Κασάνδραν ἐσίδω, Τρῳάδες, 
ἶ 5 

ὥς μοι κρίνωσιν ὀνείρους ; 
πὴ Ν Ν » Ψ. , -“ 

εἶδον γὰρ βαλιὰν ἔλαφον λύκου αἵμονι χαλᾷ 
, » 5, “ ΄ -“ 

σφαζομέναν, ἀπ᾿ ἐμῶν γονάτων σπασθεῖσαν 
"ὦ ΄ 

ἀνάγκᾳ 
᾿] “ Ν “ - ’ 

οἰκτρῶς: καὶ τόδε δεῖμά μοι" 
ον Ἂ᾽; ͵ ΄ὔ “ 

ἦλθ᾽ ὑπὲρ ἄκρας τύμβου κορυφᾶς 
Μ΄ 

φάντασμ᾽ ᾿Αχιλέως" ἤτει δὲ γέρας 
“- “ Ν ΄ 

τῶν πολυμόχθων τινὰ 'Γρωιάδων. 

ἀπ᾽ ἐμᾶς οὖν ἀπ᾽ ἐμᾶς τόδε παιδὸς 
, ,ὔ « ΄ὔ 

πέμψατε, δαίμονες, ἱκετεύω. 

ΧΟΡΟΣ 

“Πκάβη, σπουδῇ πρός σ᾽ ἐλιάσθην 
τὰς δεσποσύνους σκηνὰς προλιποῦσ᾽, 
ἵν᾽ ἐκληρώθην καὶ προσετάχθην 
δούλη, πόλεως ἀπελαυνομένη 

“ ᾿ Ἢ Ψ' ᾽ “ 

τῆς Ἰλιάδος, λόγχης αἰχμῇ 

δοριθήρατος πρὸς ᾿Αχαιῶν, 



ΗΕΟΌΒΑ 

Μίπο Ποιιβθ᾽ 5 ΠΟ ΠΟΥ, 5. ΟὨΪν ΟΠ6, 
Βν {πὸ ξ]θηα οἵ [15 Τα Ποὺ νὰν θα νν6]} 
ὙΥ Πουα π6 σπου οἵ ΤἬὭτνασο νο] [Ὀγοϑὺ δηα {6}! 

Βιυΐῦ « βγδηρθ ποὺν βίτοκο ἀγαννθῖἢ πθᾶν, ᾿ 
Απᾶ ἃ εἰγαΐπ οὗ νναῖ]τηρ ἴον ΤΠ δὰ Πα να ]]. 
ΔΉ, πον ΟῚ ἂ5 πον αἸα ἐπε Ποανῦ ἴῃ πα 4881] 

ὙΠ ὑπὸ ὑπυ]]ησ οἵ σθαι 56 1655 ἔδαυ, 
Ο ταῦ (ἰλδβαηάγα 1 τηϊρηῦ θὰΐ ἀθβοῦν 
Τὸ ἀὐγθ 46 τη6 τὴν ἀγθανηβ, Ὁ ἀδυρηξουβ οὐ ΤΟΥ, 

Οὐ Ηεϊθπιιβ, ροα-ἰαπρ)ῦ 566 ὺ ! 
ΕῸΓ ἃ ἀαρρ!εα ἔαννῃ 1 ΡῈ 6] ἃ ψνμ]ο ἢ ἃ ΟΠ] [5 γα 

ἴτιρ5 ἡ ΥῈ ἐθαυϊης, 
νοι πο ἀτασσεα ἔγομι τὴν Κπθο5 ψ Πογοῖο 5Π6. δὰ 

οἸπηρ ἴῃ ΠΟΙ Ρἱύθοιιβ ἀθϑρδί νης, 
ΤῊ 5. ἔθου ΤΟΥ ὐν ὉΠ] ΟἹ. ΤηΥ 5010 15 ΘΟΠΊ16, 

ὙΠπαὺ ὑπΠ6 σποβὺ οὔ ὑπὸ τηϊσηῖν ΔΟΠ]] 65. παῖ! γἴβθη, 
Δ Π4 βἰοοῦ 

ΗἸΡῊ οὐ ἐπα οτοϑὺ οἵ Πἰβ βαυῃ-Ποαρϑα ἴοι! : 
Απα Πα οἸαϊμηθιῃ ἃ οιιθσάοηῃ οἵ ποποιιν, {π6 5ρ᾽ Πρ οὗ 

Ὀ]οοά, 
Απαᾶ ἃ ννοθ-ϑὑυοῖκθη ΤΟ] τα 65. ΠΟΟΠη. 

Ο Οοάβ, 1 δὴ βιρρ!ίαπὲ θοΐονο νοι !---ἰη Δ ΠΥ ννΪδῈ 
ἴαγη, 1 τ ρ]οΥῈ γοιι, 

ΤΠΐς Ταΐα ἔγομη ὑπ6 ἢ Πα οἵ τὴν νοι} ! 

1 πίον σμοπῦβ οὔ οαρέϊυο “ το)αη. τυοηιθηι. 

ΓΠπᾶνα Παβίθα ΠἰΠΠουναγὰ ἢ ὑΠ6 ραν] ] οη5. οὗ τὴν Ἰοτή, 
Ο τὰν 4ὰ6οη, Πᾶνα 1 ἔρυβακεπ, ἴῃ πῸ ψ οι 1 

50] 1 ΠΕΙῸ, 
Πότ ὅπ Ἰοὺ μαῦῃ ἀοοπιδα ἰο [Ἀ}] αηἴο ἃ ἰκίηρ", αὶ Π}8}]} 

Εγόυα Πίαμι ομαβεα, Π6 αὐᾶυνν οὔ Ασμάθαμ Πιιη ο β᾽ 
5068 Υ,-- 
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ΒΚΑΒΗ 

οὐδὲν παθέων ἀποκουφίζουσ᾽, 
ἀλλ᾽ ἀγγελίας βάρος ἀραμένη 
μέγα, σοΐ τε, γύναι, κῆρυξ ἀχέων. 
ἐν γὰρ ᾿Αχαιῶν πλήρει ξυνόδῳ 
λέγεται δόξαι σὴν παῖδ᾽ ᾿Αχιλεῖ 
σφάγιον θέσθαι: τύμβου δ᾽ ἐπιβὰς 
οἶσθ᾽ ὅτε χρυσέοις ἐφάνη σὺν ὅπλοις, 
τὰς ποντοπόρους δ᾽ ἔσχε σχεδίας 
λαίφη προτόνοις ἐπερειδομένας, 

τάδε θωὕὔσσων'" 
ποῖ δή, Δαναοί, τὸν ἐμὸν τύμβον 

στέλλεσθ᾽ ἀγέραστον ἀφέντες ; 

πολλῆς δ᾽ ἔριδος συνέπαισε κλύδων, 

δόξα δ᾽ ἐχώρει δίχ᾽ ἀν᾽ λλήνων 
στρατὸν αἰχμητήν, τοῖς μὲν διδόναι 
τύμβῳ σφάγιον, τοῖς δ᾽ οὐχὶ δοκοῦν. 

ἣν δὲ τὸ μὲν σὸν σπεύδων ἀγαθὸν 
τῆς μαντιπόλου Βάκχης ἀνέχων 
λέκτρ᾽ ᾿Αγαμέμνων' 

τὼ Θησείδα δ᾽, ὄζω ᾿Αθηνῶν, 
δισσῶν μύθων ῥήτορες ἦσαν" 

γνώμῃ δὲ μιᾷ συνεχωρείτην, 

τὸν ᾿Αχίλλειον τύμβον στεφανοῦν 
αἵματι χχωρῷ, τὰ δὲ ΚΚασάνδρας 
λέκτρ᾽ οὐκ ἐφάτην τῆς ᾿Αχιλείας 

πρόσθεν θήσειν ποτὲ λόγχης. 



ΗΕΟΠΒΑ 

Νοῦ ἴον. Πσηθθαΐρ οὐ ὑπ ν γαΐπ ; πᾶν, ἃ θα ἤδη Πᾶνα 
ΤΙ τα δὴ 

ΟΥ̓ Ποᾶνυ εἰαΐηρθ, Πουα] 4 οὐ 5οῦθ δΔηρα5ἢ. απἴοὸ 
{Π66, 

Εον {παᾶῦ ποῦ 15. ὉΠ6 αὐγτὰν οἵ σπάθα, ἀπ ὑΠῸν θα Ὺ 
ΤΠαῦ τῃν οΠ Πα ἀπο ΑΘ 1]165. ἃ δου ῆοο ἡλεϑὺ θ6. 

Βὸν ποι πον οϑῦ πον ἴῃ 5ηθοη οἵ σο] 46 ΔΙ ΠΟΙ" 56 6 
Ης 5ἴοοα ἀροπ Πἰβ τοτην, πα οὐ {Π 6 ΘοθαΠ- δοίης 

5Π105 
Τ,αἰ ἃ ἃ 5Ρ6}1, ἐπαῦ ποπο Πα Ὁ} 51] 64,---γοα, Πποιρἢ {ΠῸ 

ΠΑ]Π αν 5. θυ] θα [Εἴς 1105: 
ΤΠΘ 58 1}15 0 ἴο ἐμὲ γαγᾶβ ; ΠῚ ἃ ΟΥἿὟῪ ΤΠ {ἸῸΠῚ 

«Ηρ, Τ)άπδδη8  ννΠΠΠΟΥ πον, ἰθανίπηρ ἀπ 6 66 
γ ΟΣ νΟΥν [ἄννἂγ δ᾿ 

ΟΥ̓ Ποποιιῖ ἴο τὰν ἴοι, ἅΠῸ μὴν οἿοῦν βρινποα 

ΤΠ οη ἃ βαῦρο οἵ Πίρη σοηἰθητίοη οἰϑ μα : ὕΠ6 5ρθδυ- 
Ποϑῦ ἴῃ ἡϊεθεής ἢ 

γνα5 οἰϑθ, βοηβ οὐγηρ, ““Ὑ161]4 15 ἴουὰ {116 

ν]ουτη !"--οἴπαιβ, “ Νὰν! 

Νον ὑπε Κίηρ νὰ ἔεύνεπὶ ὑπογο ὑπαῦ ὑΠν ἀδιιρ ἴου 

ὑπὸν Ξπουϊα ΒΡᾶ 76, 
Εὸν ἐπαὶ Αραιηθιηποι ον ῦ ἢ ὑπ γ ρυορ Ποῦ: θά ΟΠ 8]. 

Βιῖῦ {πὸ 5οὸη5 οἵ ΤΠοβοιιβ ὑνναΐη, ΔΑΥΠ θ᾽ δοίοηβ, [ῸΣ 
{πν θᾶπα 

ΡΙεδ θα νοΐ, γοῦ ον ὑπὸ ν]οῦϊαλ 414 πεῖ νοΐα αἱ 
γαυίάπος [4]]. 

“Ὑ6. οαπηοῦ οὁποοῦβα Ὁ στόν νὴ τπς ΠΠ{6 - ]οοα 
βὑνθδιηϊηρ ον 

ΑΟΒΠ]65᾽ στάᾶνο δ᾿ ὑπον οἰδιηοινοά.-- -“ ἀη4, ἴον {Π|5 
(ὐββαπαγα᾽ 5 μ6α, 

51.411] Ἀν ἄαγο ρ οἴου ἴο ΑΒ ΠΟ β᾽ Ρυονν 655. ΠῸῚ 
Α οοπουβθῖπο, ἃ Ροπάβίανο ὃς 1Ὁ 5881] πόνον θὲ Τ᾿ 

ὑπον δῖα. 
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ΒΚΑΒΗ 

130 σπουδαὶ δὲ λόγων κατατεινομένων 
᾿ " Ν ς , ἧσαν ἴσαι πως, πρὶν ὁ ποικελόφρων 

" ς , ᾿ 
κύπις, ἡδυλόγος, δημοχαριστὴς 

Ν Λαερτιάδης πείθει στρατιὰν 
Ἁ Ν Υ “ ΥῸΣ 

μὴ τὸν ἄριστον Δαναῶν πάντων 
, 4 -“ 

δούλων σφαγίων εἵνεκ᾽ ἀπωθεῖν, 
, “- » , 

μηδέ τιν᾽ εἰπεῖν παρὰ Περσεφόνῃ 

στάντα φθιμένων 
ς ᾽ ΄ Ν - 

ὡς ἀχάριστοι Δαναοὶ Δαναοῖς 
- » , φ Ν [Φ γι “ 

τοῖς οἰχομένοις ὑπερ ᾿Ιλλήνων 

140 Τροίας πεδίων ἀπέβησαν. 

ἥξει δ᾽ ᾿Οδυσεὺς ὅσον οὐκ ἤδη, 
- ῇ - Ν “ 

πῶλον ἀφέλξων σῶν ἀπὸ μαστῶν 
- Ν Ἔ 

ἔκ τε γεραιᾶς χερὸς ὁρμήσων. 

΄ὔ Ἂς 

ἀλλ᾽ ἴθι ναούς, ἴθι πρὸς βωμούς, 
ς,.) } “ . “ ΄ 

ἵζ᾽ ᾿Αγαμέμνονος ἱκέτις γονάτων, 
, ἡ ,, ; ᾽ ,ὔ 

κήρυσσε θεοὺς τούς τ᾽ οὐρανίδας 
ΙΖ 3, .6 Ἂν -“ 

τούς θ᾽ ὑπὸ γαῖαν. 

» 

ἢ γάρ σε λιταὶ διακωλύσουσ᾽ 
ἊΝ νὴ Ἁ , ὀρφανὸν εἶναι παιδὸς μελέας, 

258 



ΗΡΒΟΓΒΑ 

Βαϊ τῆς νϑποπιθθο οἵ 5ρ6θοι, δάοθ οοῃίοπαάϊην 
ἀσαὶϊηδὲ ΘΔ 0 ἢ, [5ου]ος, 

δ ἃ5. θαϊΪαποθα, ἃ5. ἴὉ ψνεσο, 61 {πὸ ργαΐου 5 Ὀ016- 
ΤΠ6 πὰρ οἵ Ποηΐϊθα τοπριιθ, ὑπὸ ὑγαοκίοῦ ἴὸ {πὸ 

{πνοπς;, [πποὰ]ὰ : 
Ἰαουῦοϑ᾽ βρη, ᾽σὰη [πϑ]ΐου. {πῸ Ποϑὺ πθΐο ἢΪ5 

Ἔα τπὰν ποῦ {Πυιδῦ ἀβῖ46 ΠΠ|κ6 Δ οὐοαθῦ ἡυγοῖο ἢ, 
ἢς οτἱθῇ, [᾿απαλ Παπά, 

ΤΊ ὑγανοϑῦ ᾿θαπᾶλ ρα πα ὑπὺῸ 5ἰοιυζοοῦ 
ΑἸΙ ἴὸ βρᾶῦθ οἷν Παπα5. ὑπο βἰαϊη οὐ {πὸ ]οο οὗ 

ΠΟ πη ϊα 5] απ, [{πά0 δἰαπα 
ΝεΕΙΠοΥ θυ {πα ἃ νοῖϊοο ἔγοπν ἔπ τα κα οὐ ὑπ θὰ 

ἴ {πὸ ρύθβοποο οἵ ἢ 6}}5 Θίθθη 5 οι] ἹὉΠἢ βοοηϊηρ 
ὈΙτοὐ-Κοοι 

Οὐν, “ΤΑ η ΚΙ Θ55. Ὸμλ {ΠῸ Ρ]αΐη5. οὐ ΤΟΥ {Π6 
[λα ηδδη5 Πᾶνα 5ρ66, 

ΤΠ ΔΉ ΚΊῸ55 ἀπο θαπαα Κίη ποθ 6. συανοδ ἀτὸ [Πϊοὶς 
ἐπουοίῃ, 

πο αϊεά ἴο βδᾶνεὲ ὑπεὶν ᾿γεῦπνοη--- Π 6. δοοπ- 
τογροίζοη ἀδδᾷ "Ὁ ᾿᾿ 

Δηα Οὐνγββειβ ἀγαυοῦ ποαν- -ονθὴ ΠΟΥ 5Π8}} 6 θὲ 
Ποῖα 

τόμ ὑπν Ὀγθαδὺ ἴο τοπα ἴῃν ἀαυ]ης, [τΌυὰ {Πῖπὸ 
ἀρο- ΘΟ] ἢ σΥΆ5Ρ. 

Ηἰα ἴπεὰ ἴο ὑΠπ6 ἰθιρ]65 ποὺ : [ιαδίθ, θεΐουε {Π6 
ΑἸταγθ θοὸν : [ο]ἀ5ρ. 

Οὐόποῖι ’ονν το Δρδαιπθιηποιι, ἢΠΪ5 6 65 ἦν ΒΡ] ἀπο α 
ΤΑ ἂρ ἐπὴν νοῖοα ἃπα οὖν ἴο ὑπὸ (ἀοαβ ἐπα 51 οὐ ΠΡ : 

Ταῦ πε ΝΕ οΥ-αννθ!]]ονς πδᾶν 10 ἘΠγοῸρ ὑΠποῖν ἀἀνκ- 
Π655 τ ρὶηρ νν1]α. 

Του, οσοθρῦ ποὺ ὕσγη ἃπα 5ρᾶτο, ἀπα πγ΄ ργδναϊθποο 
ΟΥ̓ ΡΥΆΨΟΥ [Ἑ“μ11α, 

Βδάδειῃ {πες ἔγοπι θουοαν οθνονῦ Οὗ ΤΠ ν τα] Π- 5 ΚΘ ὴ 
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ΒΚΑΒΗ 

Ν “ ͵ “ 

160 ἡ δεῖ σ᾽ ἐπιδεῖν τύμβου προπετῆ 
φοινισσομένην αἵματι παρθένον 
ἐκ χρυσοφύόρου 
εἰρῆς νασμῷ μελαναυνγεῖ. 

ΕΚΆΒΗ 
δ ἐς μὰ , 3. 85 ΄ 

γώ μέλεα, τι ποτ΄ ἀπύσω ; 
“-“ , 

ποίαν ἀχώ, ποῖον ὀδυρμόν ; 
δειλαία δειλαίου γήρως, 
δουλείας τᾶς οὐ τλατῶς, 

τᾶς οὐ φερτᾶς" ὦμοι μοι, 

τίς ἀμύνει μοι; ποία γέννα, 
160 ποία δὲ πόλις ; 

φροῦδος πρέσβυς, φροῦδοι παῖδες, 
ποίαν, ἢ ταύταν ἢ κείναν 
στείχω ; ποῖ δ᾽ ἥσω; ποῦ τις θεῶν 
ἢ δαίμων νῷν ἐπαρωγός ; 

ἍΤ . λι. δ “ γ 7 

ὦ κάκ᾽ ἐνεγκοῦσαι Γρῳάδες, ὦ 
κάκ᾽ ἐνεγκοῦσαι 

΄ 3 Κ 7, ΓΝ. 7ὕ ᾽ να , 
πήματ, ἀπωλέσατ᾽ ὠλέσατ'" οὐκέτι μοι βίος 

Ν Ἷ 4 

ἀγαστὸς ἐν φάει. 

ὦ τλάμων ἅγησαί μοι 
170 πούς, ἅγησαι, τᾷ γραίᾳ 

πρὸς τάνδ᾽ αὐλάν: ὦ τέκνον, ὦ παῖ 
δυστανοτάτας ματέρος, ἔξελθ᾽ 
» ᾽ » 2.» , 

ἔξελθ᾽ οἴκων" ἄϊε ματέρος 
αὐδάν, ὦ τέκνον, ὡς εἰδῇς 

“ “ 5. “ 

οἵαν οἵαν ἀΐω φάμαν 
περὶ σᾶς ψυχᾶς. 
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ΗΕΈΟ ΒΑ 

ΤΠ Ποῦ πλιιϑῦ βαγοὶν ᾿νε ἴο σᾶΖα ὙΠ 6 γ6 ἃ πηδϊ δ ΘΟ. ΠΘΓ 
ἴλσα ἀάΥΚΙγ-“] αμην 6146 

Οἢ ἃ ργανθ-ηοιμα ᾿ἰοἢ} 5ἰαπρηΐονυθά, ἡ Π116 {ΠῸ 
γε, θεῖ ἔγουη. ἐπ πθοὶς ΒΟ ὑΠ6 σοϊάδη 

τποοΚουῖο5 αςοκ, [ἀγεἀ. 
Απα 411 πδὺ θΟΟῪ ΟΥ̓ ΠΊβοπ5. ἴῃ ὑΠπ6 0} Ὀ] 1 Πρ ΠΟΥΤΌΓ 

ΗΕΟΌΒΑ 
γνγοα ἴοι: πυΐηα ἀηραἶθ ἢ  νΠὰῦ οὐὔονν ἀνά 1] 6 }}} 

ΤῸ {Π|}}}} ἔΟΥυ ὉΠ 105 ἀρΌμΥ -[Πγ 065 ἢ 
ὙΥ]αῦ ννα! Πρ" 105 ΤᾺ] 1655 οἵ Τουπηθηΐ οὐ δνν  } 6 1}}-- 
γγεῖο θα ε]4- -θτοῦ Ρομάαρο νπθγα πον ἃΠ4 

ἤ65}} ΤᾺ1Π|61} ; 
ΑΙ πη6 ΤῸΣ γὴν ψνοο5 ! 

ὙΥμαῦ ομαμηρίοη 5. [ΘΗ τὴ ὅς. Πα σοη5 τὸ ἀοἴεπα 

τη6ἢ-- 

ὙγΠαῦ οἷν γϑ πα 5 ἴο τη6 ὃ (ἰοπ8 

ΑΥ γὴν Ἰογα δη6 τὴν βοη5! Υ ΠΙΠΕΙ πον 51|4}} 1 

τη γὴη6 ἢ [θεοὶ τὴ ὃ 
πεν ἥδε ἢ [9 {πεῖ αοα ἰς ὑπονα θη 95Π|4}] 

ΑἸοπε---«Ϊοης ! 

απο ξεν οἵ Ττογ--- Ο γα Πεια]ας οὗ ταΐπ, γε Πδυα]α 5 
οὗ σαι 1--- 

γγπαῦ ρυοῆ β τὴν ΠΠῸ ΔῊ ΠΊΟΥΤΘ, ΨΥ ΠΟΤῚ γ ΟἹ Ὑν ΟΣ 8 
ἢανα πηἤομθ, ἤᾶνα ἀπά ῸΠ6 ὃ 

Νονν ἀπΐο νομ6ν Ρᾶν]] θη, ἴὸ [6}} ἴο τὴν ΟΠ} Ποὺ 
παπαοίηρ;, [οπε! 

684,0 νε νυεξομεαεϑῦ ἔδεε, δα γα ὕΠε 6]4-ϑυ το κ ὴ 

Ο ἀαδυρπίεν, Ὁ οΠ114 οὗ ἃ τη οὐ εσ τηοϑῦ νυτείο πε, ἔουῈ ἢ 
ξανϊηρσ, Του τ ΓἈυ]ηνρ;, [τοῦθ ον 5 νου, 

Οὐπλα ἤτοσὰ ὑπὸ ἰεπῦ, Ὁ Ππϑάυκεη ῃε νοῖοα οὗ ἐν 
Τὸ {πῸ ἐπα ἔποιῖι τηαγϑὺ Κπονν ν Παῦ ἃ Τππη οι" Οὗ ἀν [Ὁ] 

ἀδϑραϊηρ, ἀθβραϊ την, [πᾶνε 1 Πεαγα ! 
(οποεγηΐηρ {πε ᾿Ὲ οὗ {Ππ᾿|Ὸ|, τὰν θεϊονὲα, θυ πονν 
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ΕΚΑΒΗ 

ΠΟΛΎΞΕΝΗ 
ἰώ, 
μᾶτερ μᾶτερ, τί βοᾷς ; τί νέον 
καρύξασ᾽ οἴκων μ᾽ ὥστ᾽ ὄρνιν 
θάμβει τῷδ᾽ ἐξέπταξας ; 

ΕΚΑΒΗ 
180 οἴμοι, τέκνον. 

ΠΟΛΥΞΕΝΗ 
τί με δυσφημεῖς ; φροίμιά μοι κακά. 

ΒΕΚΑΒΗ 
«αἰαῖ, σᾶς ψυχᾶς. 

ΠΟΛΥΞΕΝΗ 
ἐξαύδα, μὴ κρύψῃς δαρόν. 
δειμαίνω δειμαίνω, μᾶτερ, 

τί ποτ᾽ ἀναστένεις. 

ΕΚΑΒΗ 
ὦ 7, 

τέκνον τέκνον μελέας ματρός. 
ΠΟΛΥΞΕΝΗ 

Ψ, 

τί τόδ᾽ ἀγγέλλεις ; 

ΕΚΑΒΗ 
σφάξαι σ᾽ ᾿Αργείων κοινὰ 
συντείνει πρὸς τύμβον γνώμα 

190 Πηλείδᾳ γέννᾳ. 
ΠΟΛΥΞΕΝΗ 

οἴμοι, μῶτερ, πῶς φθέγγει 
ἀμέγαρτα κακῶν ; μάνυσόν μοι, 
μάνυσον, μᾶτερ. 

ἘΚΑΒΗ 
αὐδῶ, παῖ, δυσφάμους φάμας' 
ἀγγέλλουσ᾽ ᾿Αργείων δόξαι 

͵ “ -“ ; “- 

ψήφῳ τῶς σᾶς περί μοι ψυχᾶς. 

δ: 



ΗΕΟΌΒΑ 

πίθον ῬΟΙΧΧΕΝΑ 
Ο τποῖπϑυ, ΤΥ τηοῦΠ6υ, νυ Παῦ τπθδηθἢ ἔπ γ οὐγίωρ ὃ 

ὙΥΠαῦ βἴναηρσα ἀγθδα ἐπίῃ 
195 τΠἷς5 ὉπὰὉ ὕποι Πογαϊ θοὶ 

ὙΠαῦ Πα. βοαυ δα πῖθ, {πὸ ἴο ἃ ἱγα ἔν" Π-ἢγίην 
Οτ 5ἴαυ δα νἱηρ 

Ουΐ οἵ {π6 ρβδοε οἵ πεῖ πεϑὺν 
ΗΕΟΌΒΑ 

ΑἸᾺΒ ̓ Ξ ἡ νΟΘ᾽ 5 Τη6, ΤΥ ἀδιρηϊευ ! 180 
ΡΟΠΥΧΕΝΑ 

γαῖ νον οὗ Π]-οστηρ: 15 ἐπ ἢ ΠΕ Ότ ἔπ ν Ργ ΕἸ απ ρ 
1115.1 αἰνίπθ. 

ΗΕΟΟΒΑ 
ΑἸ τηο6, ΠΠἶ6 ἀοοπηθα ππῖἴο 5] ρου ἢ 

ΡΟΓΥΧΕΝᾺ 
ΤῸ]} Ὁ οαὖ, [611 1Ὁ οαὖ, ποῖῦμεν 146 ο᾽ου]οηρ; 

ΕῸΣ τηΐη8 Πθαυδ, ΤΥ τοῦ 6 ν, 15 Πθᾶνν ν ἢ ἀγα 
Εὸν {πῸ ὑαϊηρο ὑΠπᾶὺ οοτηα ἴῃ {ἢν τηοδῃ. 

ΗΕΟΟΒΑᾺ 
Ο ομ]4, Ὁ εμ1Πα οἵ πε συῖθε ἀἸδύναυρ ῦ ! 

ΡΟΓΥΧΕΝΑ 
ΑΙ, ψιμαῦ 15 1Π6 τηδϑϑασα ἴο τη6 ποι Παϑὶ; Ὀγουρηῦ} 

ΠΕΟΌΒΑᾺ 
1 αν: ἴον ἐπ Αὐρῖνα υναυυου- ΠΥ Πρ’ 

Ατὰ ἴῃ οπὲ τηϊπα βεῦ, ἐμπαῦ ὑπ ν Β]οοα ΡῈ 5 ε4 
Οἱ {πὸ ρύᾶνε οὐ Ρε]διιθ᾽ 50}. 100 

ΡΟΙΥΧΕΝᾺ 
ΑἸ τὴ, ΤΥ τοῦ Πδὺ, μουν οαπ ἢν Τοηρῖια 

ΞΡβαὶς οὖ ἔπε ΠΟΙῸΣ ἢ--Ἰ ,αὖ 411 μὲ 5414 
Ο τπούθμοεὺ τη η6, 58 ΟΠ. 

ΗΕΟΌΒΑ 
Ο ομ4, 1 Βᾶνὲ πϑαγὰ 10, ἐπε 5ῃδηιε δηα {Π6 ψτΌηρ’, 

ΟΥ̓ τμπε Αὐρῖνε νοῖς, οὔ {πῸ ἀοοτῃ ἔου τ βρεά, 
ΟΥ̓ τμπῈ πόρε οἵ ἔπ γ 16 σοπε---ΡΌΠΕ ! 
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ἘΚΑΒΗ 

ΠΟΛΥΞΕΝΗ 
ὦ δεινὰ παθοῦσ᾽, ὦ παντλάμων, 
ὦ δυστάνου μᾶτερ βιοτᾶς, 
οἵαν οἵαν αὖ σοι λώβαν 

200 ἐχθίσταν ἀ ἀρρήταν τ᾽ 
ὡρσέν τις δαίμων ; ; 
οὐκέτι σοι παῖς ἅδ᾽ οὐκέτι δὴ 
γήρῳ δειλαίῳ δειλαία 
συνδουλεύσω. 

σκύμνον γάρ μ᾽ ὥστ᾽ οὐριθρέπταν, 
μόσχον δειλαία δειλαίαν 
εἰσόψει χειρὸς ἀναρπαστὰν 
σᾶς ἄπο λαιμότομόν τ᾽ ᾿Αίδᾳ 
γᾶς ὑποπεμπομέναν σκότον, ἔνθα νεκρῶν μέτα 

910 τάλαινα κείσομαι. 

Ν Ν , “ ΄ὔ ,, 

καὶ σὲ μέν, μᾶτερ δύστανε βίου, 
κλαίω πανδύρτοις θρήνοις" 
τὸν ἐμὸν δὲ βίον, λώβαν λύμαν τ᾽, 

Ε] ΄ 5» Ν ἰὴ οὐ μετακλαίομαι, ἀλλὰ θανεῖν μοι 
,ὔ ξυντυχία κρείσσων ἐκύρησεν. 

ΧΟΡΟΣ 
καὶ μὴν ᾽Οδυσσεὺς ἐ ἔρχεται σπουδῇ ποδός, 
“Ἑκάβη, νέον τι πρὸς σὲ σημανῶν ἔπος. 

ΟΔΥΣΣΕΥῪΣ 
γύναι, δοκῶ μέν σ᾽ εἰδέναι γνώμην στρατοῦ 

χ ,ὕ Ἀ Ὁ ᾽ ὦ ΄ ψῆφόν τετὴν κρανθεῖσαν' ἀλλ᾽ ὅμως φράσω. 
990 ἔδοξ᾽ ᾿Αχαιοῖς παῖδα σὴν Πολυξένην 

σφάξαι πρὸς ὀρθὸν χῶμ᾽ ᾿Αχιλλείου τάφου. 
ἡμᾶς δὲ πομποὺς καὶ κομιστῆρας κόρης 
τάσσουσιν εἶναι" θύματος δ᾽ ἐπιστάτης 
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ΗΠΕΈΟΌΒΑ 

ΡΟΓΥΧΕΝΑ 
Ο 5υυῖοκεϑη οὗ δηραΐθ) θα γοπα Ἀ}} οὔλμιου ! 

Ο ΠἸ1οα ν ἢ δῇ] οῖίοι οἵ ἀθβοϊαΐο ἀὰνγϑ! 
ΥΥ αϊξτοιηροβὺ, νν πα δι ροβὺ οἵ ουὐἵγαρο ἀπ 5Πδιηθ, 
Τοο Ἰοατ ]ν ἴο ἸοΟκΚ οὨ, ἴοο ἃὐν 1} τὸ πὰμ16, 900 
Ηλι. ἃ Πεηα πρτοιβθα, ὑπαῦ οα Π6 6 ἰὉ σάμη6, 

ΤΠπαῦ ἐπ ν ψνο  ] Ομ] θν μδὺ ὑνοθ ] το  Υ 
Νονουποῦο ἄοννη ὑΠν] “Ομ 5. ρα. }}5 5Π.4}} μᾶς ! 

ΕῸΣ πὴ, {κῸ ἃ γόοιο, χποιταϊπ-μαδίαγεα, 
ΤῊ. 6 ἃ ομΠΠ4 οἵ {πὸ πεν, 51.410 ποῖ 566. ἕν [ἈΥ, 

Ιῃ ψοα ἤτουι ἢν νοθα] δια γα 5 [Ο Π, 
Απά, ψ ἢ ὑΠπτοαῦ ν᾽ ὉΠ|ὸ δἴ6 61 οὐ 116 αἰδαν 5Που, 
Ἰονγα ἴο ὑπ ἀπάουννουἹα ἀν θ55. ΟΣ ΠΟ, 

Ι͂χ ὑπὸ [πα {Π}πθϑ θη ἴο 116, ονευτηδοϊου δ 
ΟΥ̓ νΐβουν, ἔπθυθ θυ πὸ θα! ἢ - 5 Ὁ 1 6 ἃγ6. 210 

ΒῸΣ {πεῸ, ἴον ὑΠ6 ἀδὺῖκ ἀἀγϑ οἹοβίηρ' ἀγοιπα {1Ππ|66, 
Μούμοι, ν Ὁ ἢ αὐτουπηοβὰ νυν ]πρ5 1 οΥν: 

Βεΐῦ ἔον {Π15, ὑΠ6 116 ὑΠπαῦ 1 πον σατιϑὶ ἰδοῖκ, 
ΠΥ 411 {πῸ σταϊη ὑπευθοῦ πα {Π|Ὶ ννύδοῖς, 
Ι νν81} ποῦ, 1, ἃ5. 1 σα Ἄθδοὶς :-- 

Ο πᾶν, θυ ἃ παρρίον Ἰοὺ παὺῃ ΤΟ Πα τη, 
ΒΟΥ ΑΘ] Οἢ ἃ5 ἴο τὴ6 ἴδ 15 οίνϑη ἴο Εἶθ, 

ΓΗΟΘΗΌΒ 
Βιυΐ Ιο, Οα γϑϑειιβ ΘΟ 5 1} Πανγγίηρ' (οοῦ, 
Τὸ 611] ὑπεθ, Ηδξου)α, ὕπ6 ποὺνν ἀδογεα. 

πίον. θυ 38 Επ8. 
ΟὈΥΒΒΕΌ8 

Πααγ, τποὰ Καον δῦ, 1 γον, ὑπῸ6 Ποῦ 5 ὑθβοῖνο, 
Απα {ΠῸ νοῖε οαβὺ, γεῦ ψ1}} 1 [611 1 πε: 
ΤΠῈ Δομδδδηβ Ὑν}}} ἴο ο᾽αν ΡΟ γχθπὰ 2920 
ΤῊ οΒ114, ἀρὸῖ ΑΘἢ 165 σγὰν ὁ- ποι ᾽ 5 Ποῖρ τ, 
Με {πὸ ν ἀρροϊηῦ ἴο ὑ5ῃον ὑπ] πο ννανα 
Απα Ὀυΐηρ' {Π6 τη] : ὑπ6 ῥγεϑί δὴ ἀπ Ρυϊδϑὺ 

ΓΙ 

λός 
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ΒΚΑΒΗ 

ἱερεύς τὶ ἐπέσται τοῦδε παῖς ᾿Αχιλλέως. 
οἶσθ᾽ οὖν ὺ δρᾶσον ; ; μήτ᾽ ἀποσπασθῇς βίᾳ 
μήτ᾽ εἰς χερῶν ἅμιλλαν ἐξέλθῃς ἐ ἐμοί: 
γίγνωσκε δ᾽ ἀλκὴν καὶ παρουσίαν κακῶν 
τῶν σῶν. σοφόν τοι κἀν κακοῖς ἃ δεῖ φρονεῖν. 

ΕΚΑΒΗ 
αἰαῖ: πτπαρέστηχ᾽, ὡς ἔοικ᾽, ἀγὼν μέγας, 
"πλήρης στεναγμῶν οὐδὲ δακρύων κενός. 
κἄγωγ᾽ ἄρ' οὐκ ἔθνησκον οὗ μ' ἐχρῆν θανεῖν, 
οὐδ᾽ ὠλεσέν με Ζεύς, τρέφει ὃς ὅπως ὁρῶ 
κακῶν κάκ᾽ ἄλλα μείζον᾽ ἡ τάλαιν᾽ ἐγώ. 

) Ἄν. - ΄ Α ᾿ , 

εἰ δ᾽ ἔστι τοῖς δούλοισι τοὺς ἐλευθέρους 
μὴ λυπρὰ μηδὲ καρδίας δηκτήριω 
ἐξιστορῆσαι, σοὶ μὲν εἰρῆσθαι χρεῶν, 
ἡμᾶς δ᾽ ἀκοῦσαι τοὺς ἐρωτῶντας τάδε. 

ΟΔΥΣΣΕΥῪΣ 
» Ω) 5» ’, - “ Ἃ, ᾽ - 

ἔξεστ᾽, ἐρώτα' τοῦ χρόνου γὰρ οὐ φθονῶ. 
ΕΚΑΒΗ 

ὩΣ ᾽ , ᾿' οἷσθ ἡνίκ᾽ ἦλθες Ἰλίου κατάσκοπος, 
δυσχλαινίᾳ τ᾽ ἄμορφος, ὀμμάτων τ᾽ ἄπο 
φόνου σταλαγμοὶ σὴν κατέσταζον γένυν ; 

ΟΔΥΣΣΞΕΥΣ 
30. » Ν Μ ,ἷ » 7 οἶδ᾽" οὐ γὰρ ἄκρας καρδίας ἔψαυσέ μου. 

ἘΚΑΒΗ 
Μ᾿ ὔ ΓΤ ἪΡ. 7} Ν , “»" ᾿ς Ὁ ,ὔὕ 

ἔγνω δέ σ᾽ ᾿᾿λένη καὶ μόνῃ κατεῖπ᾽ ἐμοί ; 

ΟΔΥΣΣΕΥΣ 
7 ΝΑ. ,ὔ , , 

μεμνήμεθ᾽ ἐς κίνδυνον ἐλθόντες μέγαν. 

ΕΚΑΒΗ 
[4 Ν ΄ “-“ 2 ἴω Ν Μ 

ἥψω δὲ γονάτων τῶν ἐμῶν ταπεινὸς ὧν ; 

ΟΔΥΣΣΕΥΣ 
[2 ΕὙῚ »“ - 7 ΕΣ Ψ: ΄ 

ὥστ᾽ ἐνθανεῖν γε σοῖς πέπλοισι χεῖρ᾽ ἐμήν. 
.νΨ 



ΗΕΟΌΒΑ 

ΟΥ̓ βαουϊῆοβ Αοἢ 1] } 6 θ᾽ 5οὴ. 5114}} Ἀς, 
Κπον δῦ ὕποὰ ἔπ ν Ρὰτῇ ὑπ δὴ ὃ---θ6 ποῦ ὕου ἢ ἀνγαν 
Ῥεουΐογτοθ, ποῖ Ὀγᾶνα τὰθ ἴο ἐπα δυυε οὐ Πδπας5 ; 
Βυῖ Κηον ἔπ ν τϊρ, ὑΠ]η6 ᾿σημαΐημθποο οἵ 119, 
Ὑγ 156 15 1 Ἔνθ τα 1115 ἕο Πθαυς η Τδάβοι. 

ΗΕΟΌΒΑ 
ῆοα ! Α 8ογδ8 ὑγῖλ] 5. αὖ Ππαπιά, πη 656 6 18, 
Βυγάθηθα Ὁ σγοδηΐϊηρς, ἀπ ἘΠ Π116 6 οἵ ἔθαυϑ. 200 
Ι ἀἸδα ποὺ ἱβεσα ποτα ψν6}} ἱροῦ 1 Πᾶνε ἡϊοά ; 
Νοὺ Ζδι5 ἀδδίνογ θα, θα Ὁ ΠΟΙ Ο. ἢ πὸ ἴῃ Π1{Ὸ 
1Ὸ 566--- Ο νυϑίοῃ !-- - 1115 ταοσὸ ὑπ δ 1115 ο᾽ ογραβί. 
γι, 16 τπ6 θομπα τὰν αἰιοϑυϊοι οὐ ἐπε ἴδ 6 
ΤΠ προ ἐΠπαΐ 5Ποι] ἃ νὸχ {Ποῖ ποῦ, Ποῖ ΟᾺ}} ἐπ 6 θαυ, 
ΤΠ θα ἢ 10 πᾶῦ ὑποῖι ΡῈ ἴδ φαδϑυϊοποα πονν, 
Απα {παῖ 1 ἀβὶς, δα θαυίςθη τ᾿ ν τορ]ν. 

ΟΥ̓ ΞΒΕῦΒ 
50 θὲ 1Ὁ : δὶς, 1 συυᾶσα ποὺ {πὸ 4ο]αγ. 

ΠΕΟΌΒᾺ 
Πἰθυηθυ ον δ ἔμοὰ ὉΠ γ ΘΟ ηρ αὐΐο ΤΟΥ 
Δ 5ΡΥ, ἴῃ τὰρβ ν]]6- νεοιπγεα ; ΤΡΌτὴ {Π||1Π1|6 ΘΥ 65 240 
ΥΙΟΚΙΘα ἀάονα ἢν οἤθεκα {Π6 σοι οἵ σΌγε ἢ 

ΟὈΥΒΒΕΌΒ 
Ι 40, ἴον 46 ὸΡ ἴδ βϑηὶς ἴηἴο γηΐη6 Παρ. 

ΗΒΟΌΒΑ 
Αμπα Ηδίθη πᾶν ἴπ 66, ἀπα το] ποπ 6 θάνε ΠῚ ὃ 

ΟὈΥΞΒΕΓΒ 

Ι 64}1 ἴο τηϊη) : τα 06 }1] συῖτη 1 [6]]. 

ΗΒΟΌΒΑ 
Απα ἴο τὴν Κπϑδ5 αἀἸἀ8ὺ οἸηρ, υνναϑὺ ον] ὑπ θη ὃ 

ΟΌΥΘ5ΕῦΒ 
ΜΠ ρταθρ οἵ ἀδαῦῃ ο]οσεα οα ὑπ γ ΤΌ Ὲ5 παΐηθ Πὰηᾶ. 
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ΕΚΑΒΗ 

ΕΚΑΒΗ 
- “ ΠῚ Ἕ 

τί δῆτ᾽ ἔλεξας δοῦλος ὧν ἐμὸς τότε ; 
ΟΔΥΣΣΕΥΣ 

““ Ὁ 7 ) “ Ἀ “Ὁ 

πολλῶν λόγων εὑρήμαθ᾽, ὥστε μὴ θανεῖν. 

ΕΚΑΒΗ 
ἔσωσα δῆτά σ᾽ ἐξέπεμψά τε χθονός ; 

ΟΔΥΣΣΕΥΣ 
“ ) » “ "4 ς , , 

ὥστ᾽ εἰσορᾶν γε φέγγος ἡλίου τόδε. 
ΕΚΑΒΗ 

" ,ὔὕ - ο“» Ὰ 

οὔκουν κακύνει τοῖσδε τοῖς βουλεύμασιν, 
δε ει ἢ ἀνθ : ᾿ Μ ὃς ἐξ ἐμοῦ μὲν ἔπαθες οἷα φὴς παθεῖν, 
δρᾷς δ᾽ οὐδὲν ἡ ἡμᾶς εὖ, κακῶς δ᾽ ὅσον δύνᾳ ; 
ἀχάριστον" ὑμῶν σπέρμ’, ὅσοι δημηγόρους 
ζηλοῦτε τιμάς: μηδὲ γιγνώσκοισθέ μοι, 
οἵ τοὺς φίλους βλάπτοντες οὐ φροντίξετε, 
ἢν τοῖσι πολλοῖς πρὸς χάριν λέγητέ τ. 
ἀτὰρ τί δὴ σόφισμα τοῦθ᾽ ἡγούμενοι 
εἰς τήνδε παῖδα ψῆφον ὥρισαν φόνου ; 
πότερα τὸ χρῆν σφ᾽ ἐπήγωγ᾽ ἀνθρωποσφαγεῖν 
πρὸς τύμβον, ἔνθα βουθυτεῖν μᾶλλον πρέπει ; 
ἢ τοὺς κτανόντας ἀντωποκτεῖνωι θέλων 
εἰς τήνδ᾽ ᾿Αχιλλεὺς ἐνδίκως τείνει φόνον ; 
ἀλλ᾽ οὐδὲν αὐτὸν ἥδε γ᾽ εἴργασται κακόν. 
᾿βλένην. νιν αἰτεῖν χρῆν τάφῳ προσφάγματα' 
κείνη γὰρ ὦλεσέν νιν εἰς Τροίαν τ᾽ ἄγει. 
εἰ δ᾽ αἰχμαλώτων χρή τιν᾽ ἔκκριτον θανεῖν 
κάλλει θ᾽ ὑπερφέρουσαν, οὐχ ἡμῶν τόδε' 
ἡ 'υνδαρὶς γὰρ εἶδος ἐκπρεπεστάτη, 
ἀδικοῦσά θ᾽ ἡμῶν οὐδὲν ἧσσον ηὑρέθη. 

Ὁ μὲν δικαίῳ τόνδ᾽ ἁμιλλῶμαι λόγον" τῷ μὲν δικαίῳ, πόνδ' ἁμιλλιῶμαι λόγον: 
ἃ δ᾽ ἀντιδοῦναι δεῖ σ᾽ ἀπαιτούσης ἐμοῦ, 
ἄκουσον. ἥψω τῆς ἐμῆς, ὡς φής, χερὸς 



ΗΒΟΒΑ 

ἩΒΟΌΒΑ 
Αν, δα τυ δαῦ βαϊά δῦ ὑποιι--- ἔποῖι τὴν θοπάνηαπ {ἢ 6 πη ἢ 

ΟΡ ΒΒΕΌ8 
ον 5-- ον {Ὁ} ππὰτν 1 [οι πα, ἴο Ἔβοαρο πο ἀφΆ 1}. 

ΠΕΟΌΒΛ 
Ι βανϑα {πΠφΦ6-- - οανϑα ἔΠ66,-- σοπὐ {πὸ Του ἢ {πὸ Ἰαπᾷ 

ΟΌΥΞΒΕΌΒ 
Αν, ὑπὰπκ5 ἴο ἔπθο, 1 566 ἔπ βαη 5 ΠΡ  πονν. 50 

ΗΕΟΌΒᾺ 
Αὐῷὸ ὕποα ποῦ σα ΠΠ ργτον θα ὑπο ὈῪ ὑΠπ6β5 μθ]οῖϑ, 
ὝΥΠο νγαϑὺ θῃ πη6 ξὸ 46 4]Ὁ νυν τ} ἃ5 ὑποῖι βανοβῦ, 
Υοῦ ἀοβῦ 5 ποιρηΐ σοοά, Ρὺ {Ππῖπὸ αὐπιοβὺ 11] ὃ 
Α ὙΠΆΠΚ]655 Βράννη, 41} γα ὑπαὺ στὰβρ αὖ ΠΟΠΟιμ’ 
Βν ΡΑὈὈΠ πη ἴο {ΠῸ τηο} !--Ἰοῦ τη6 ποῖ Κπονν γοιι, 
ὙΠῸ ᾿π]ὰ16 ἘΟΡΗΝΕΝ 8π64 ποιϊῃΐϊησ τϑοῖς Ἐπουθοῦ, 
50 γὲ ΤηΔΥ Ξουποί μΐην; Βᾶγ ἴο ΡΙδαβ6 πὸ τὰ θ0 16 ! 
ΥΠαΐὶ ΟΥΑ ΤΕΥ φο ραεξξ: ̓ πηα ο! Πδα γα 
ΤῊΙ5, οα. τὴν ΟΠ] ἴο 85 γοῦν τηυγουτ- νοῦς ὃ 
γγαβ᾿ ἡ ἀπαΐν ἄτονν ἔποπα οὴ ἕο Πυτηδη 5]Δτπ|ρ [6 00 

ΠΡοη ἃ σ7ᾶν 6 ΤΠ0]Ὲ τηθδοῦ ἔῸΥ ΟΧΘΠ 5]αὶπ ᾽ 
Οὐ ἀοῦ ΔΟΠ11165, ἔα ἕο τοαπϊξα νυ ἢ ἀδαὶῃ 
ΗἸ5 5] γθῦβ, 150} αἴτὴ ἀθαῦ ἢ 5 5Π4 Ὁ αὖ Ποὺ ἢ 
Νονν ΠΟνῸῚ δαρ}ὗ οἵ Πάγτὰ τοι 5116 ἴο Πΐη. 
ΗφΙοη 5Που]α ἢ ἀειμαηά, Πἷβ του ᾽5 πὶ ν]οἰῖπι : 
ἼΓννα5 516 ἴο του ὑπαὺ ἄγον Πΐπη, ἀπ “οβίτουεα. 
Δπα 1 βοπλθ οΠοβθη οαρεϊνο ποραϑ τηπδὺ αἷς, 
ἴῃ βθααιῖν ρϑθι]οββ, ποὺ ἴο 5 ρμοϊηῖβ {Πϊδ : 
Γὸν Τν Παάγοιιθ᾽ ἀδυρηζον πα σοἢ ] 655 15 ἴῃ [ὉΥΠῚ, 
Απα ννὰβ ἔοι πα ὑντοη σΊη σ ΠἸπῚ ΠΟ 1655 {πὰ τνο. ο70 

ΤΠ5 Ρ᾽εὰ ἀραϊηϑὺ Πΐ5. ΟΝ Ι ἀΥγαΥ. 
Βυῖ ψ παΐ τοΐαξα ἴπουι οὐ δῦ ΠΊ6, ἡ 1 Οἰδί πη, 
Ηφαν-- -τ[πἢοὰ αϊαάσὲ τοῦοῃ τΐπα Πα], ἃ5 Ἰηδὰ αοσὶ 

ΟΥ̓, 
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ΠΚΑΒΗ 

καὶ τῆσδε γρα ίας προσπίτνων παρηίδος' 
ἀνθάπτομαί σου τῶνδε τῶν αὐτῶν ἐγώ, 
χάριν τ τ᾽ ἀπαιτῶ τὴν τόθ᾽ ἱκετεύω τέ σε, 
μή μου τὸ τέξνον ἐκ χερῶν ἀποσπάσῃς, 
μηδὲ κτάνητε' τῶν τεθνηκότων ἅλις. 
ταύτῃ γέγηθα κἀπιλήθομαι κακῶν" 
ἥδ᾽ ἀντὶ πολλῶν ἐστί μοι παραψυχή, 
πόλις, τιθήνη, βάκτρον, ἡγεμὼν ὁδοῦ. 
οὐ τοὺς κρατοῦντας χρὴ κρατεῖν ἃ μὴ χρεών, 
οὐδ᾽ εὐτυχοῦντας εὖ δοκεῖν πράξειν ἀεί" 
κἀγὼ γὰρ ἣν ποτ᾽, ἀλλὰ νῦν οὐκ εἴμ᾽ ἔτι, 
τὸν πάντα δ᾽ ὄλβον ἣἥμαρ ἕν μ᾽ ἀφείλετο. 
ἀλλ᾽ ὦ φίλον γένειον, αἰδέσθητί με, 

οἴκτειρον" ἐλθὼν δ᾽ εἰς ᾿Αχαϊκὸν στρατὸν 
παρηγόρησον, ὡς ἀποκτείνειν φθόνος 
γυναῖκας, ἃς τὸ πρῶτον οὐκ ἐκτείνατε 
βωμῶν ἀποσπάσαντες, ἀλλ᾽ φὠκτείρατε. 
νόμος δ᾽ ἐν ὑμῖν τοῖς τ᾽ ἐλευθέροις ἴσος 
καὶ τοῖσι δούλοις αἵματος κεῖται πέρι. 
τὸ δ᾽ ἀξίωμα, κἂν κακῶς λέγῃς, τὸ σὸν 
πείσει: λόγος γὰρ ἔκ τὶ ἀδοξούντων ἐ ἰὼν 
κἀκ τῶν δοκούντων αὑτὸς οὐ ταὐτὸν σθένει. 

ΧΟΡΟΣ 
οὐκ ἔσ' τιν οὕτω στερρὸς ἀνθρώπου φύσις, 
ἥτις γόων σῶν καὶ μακρῶν ὀδυρμάτων 
κλύουσα θρήνους οὐκ ἂν ἐκβάλοι δάκρυ. 

ΟΔΥΣΣΕΥῪΣ 
“Ῥκάβη, διδάσκου μηδὲ τῷ θυμουμένῳ 
τὸν εὖ λέγοντα δυσμενῆ ποιοῦ φρενί. 
ἐγὼ τὸ μὲν σὸν σῶμ;, ὑφ᾽ οὗπερ ηὐτύχουν, 
σῴξειν ὃ ἕτοιμός εἰμι κοὐκ ἄχλως λέγω: 
ἃ δ᾽ εἶπον εἰς ἅπαντας οὐκ ἀρνήσομαι, 



ΗΒΟΙΠΒΑ 

Απᾶ νυἱηκ] δα οἤ θεῖς, ἰονν οοννουίηρ αὖ τὴν δος. 
Το, ἴῃ τὴν {1 ΔΊΘΑΜΝ Πα η4, {πν Ρεαγά, 1 ἼομοΙ, 
ΨΠαΐ ργᾶος οὗ ο]4 γϑο] αἰ μηἸσ, ΠΟνν τὰν ΒῸΡΡ] Δ ηΐ. 
Νοῦ [ΠΌΤ ΤΏ Π6 ΔΙΊῚ5. ἴθι ἔπι μὴν ΟΠ] ἀννὰν, 
Νοῦ βὰν γ8 πιεῖ : βυῇηος {ΠΠ|6 αἰγοδάν ἀοδά. 
ἴῃ ποὺ [ Ἰου, ἴῃ ΠΟΥ [ουροῖῦ μὶν πνΟΘ5: 
ΕῸΓ τηδὴν ἃ Ἰοβὺ [0}155 516 1ηγ βοΐδος ἴβ: 
Μῦν οἷΐν 5116, πα γ86, 5.8, ο συϊάο [ὉΓ ΤΥ ἔεεῦ. 
Νοῖ ἔγτδππουεῖν {πὸ βἰτοηρ; 5Ποι 14 56. {ἰιοὶ" 

βγη σΊΠ, 
ΝοΥ πὸ γ ΨΥ ΒΙΟΝ Ρυόβροῖ ἐπ π]ς ἴο ΡΙΌΒΞΡΕΟΙ ἅγ6. 
Ι ἴοο οὔποθ ννᾶβ, Ὁ πον ἈΠ} 1 ΠῸ ΤΠΟΓΘ, 
Απα 41] τὴν νθὰ] οὴς ἂν Παὺ} το δ ΓΟ ΠῚ Πη6. 
Ο, ὃν ἴῃν θεανή, παν ποι γοϑρθοῦ ἴο τπὸ ! 
ΡΙτν τη : σὸ που ἰο ΔοΠαθδ᾿ 5 ποβῦ; 
ῬΡεουβιδάθ ὑπο πον ὑπαῦ 5ῃδηηθ ἰὉ 5. ἴο 5]ὰν 
Δ οσηθη, ἡ ΠΟμ ἤγϑῦ νὰ 516 νν ποῦ,  ΠΘη γα ἰοῦ 
ΤΉ 656 Ὸπ. ὑπὸ αἰΐανβ, θαΐ [Ὸν οἱτν βραγθα, 
1,0, {Πς βᾷπιο ᾿ἰὰνν 15 βία ὈΠ5Π 64 διπομῃρ γοιι 
ΕῸΓ ἔγτες πα θομάᾶ 45 Τοποῃϊηρ Ὀ]οΟα-5 Πα Ἰηνσ. 
ΤΗΐπα Πρ γοραΐο, πονν 111 σοο οὺ ἔποῖι 5ροαῖς, 
514}} συνὰν ἔπεηι: ἴον {Π6 βΆ Π16 ΒΡΘ ΘΟ σαντο ἢ} ποὺ 
λΚ6 ννεῖριῦ ἔχοι τηθη οοηἰειηποα ἀπ τπθὴ τονοτοα, 

σπμοπῦβ 
ΤΠ οτο ἰβ πὸ Πα πμηδὴ παΐατο 50 το] θα ] 685 
Πα, Ποαυ]κοπΐπρ' ἴο ἴῃ γ σγοδηΐησβ ἀπ {πὴ ν’ ν᾽ 8115 
Τοπρ Ἰοησί πε ποά οὐἦ, ννοιἱα ποὺ οὐ [811] {πῸ ἴδᾶσ, ξ ᾿ 

ΟὈΥΞΒΕΌΒ 
ΒΠεοεῖνο ἱπϑιγποξίοη, ΗΠ θοῦ, πο ΠΪΠῚ 
ΕῸν νταὶῃ οοπηὺ 06, νΠῸ τυ 56 ]ν σοι 56 ]] 6 0}, 

Ϊ ΤῊν 116, Ππτοῦρ ἢ Πομ 1 ἔθη ἀα]Ἰνουᾶπος, 
ἤδδαν τὰ 1 ἴο βᾶνε ; 1 βἴαπα ἐπεογοῖο. 
Βυὺῦ νν»ῆαὺ ἴο 411 1 βαἱα, 1 ὑηβὰν ποῦ--- 
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ΒΚΑΒΗ 

Τροίας ἁλούσης ἀνδρὶ τῷ πρώτῳ στρατοῦ 
σὴν παῖδα δοῦναι σφάγιον ἐξαιτουμένῳ. 
ἐν τῷδε γὰρ κάμνουσιν αἱ πολλαὶ πόλεις, 
ὅταν τις ἐσθλὸς καὶ πρόθυμος ὦ ὧν ἀνὴρ 
μηδὲν φέρηται τῶν κακιόνων πλέον. 
ἡμῖν δ᾽ ᾿Αχιλλεὺς ἄξιος τιμῆς, γύναι, 
θανὼν ὑ ὑπτερ γῆς Ῥλλάδος κάλλιστ᾽ ἀνήρ. 
οὔκουν τόδ᾽ αἰσχρόν, εἰ βλέποντι μὲν φίλῳ 
χρώμεσθ᾽, ἐπεὶ δ᾽ ὄλωλε, μὴ χρώμεσθ'᾽ ἔτι; 
εἶεν" τί δῆτ᾽ ἐρεῖ τις, ἤν τις αὖ φανῇ 
στρατοῦ τ' ἄθροισις πολεμίων τ᾽ ἀγωνία ; 
πότερα μαχούμεθ᾽ ἢ φιλοψυχήσομεν, 
τὸν κατθανόνθ' ὁρῶντες οὐ τιμώμενον ; 
καὶ μὴν ἔμοιγε ζῶντι μέν, καθ᾽ ἡμέραν 
κεὶ σμίκρ᾽ ἔχοιμι, πάντ᾽ ἂν ἀρκούντως ἔχοι: 
τύμβον δὲ βουλοίμην ἂν ἀξιούμενον 
τὸν ἐμὸν ὁρᾶσθαι: διὰ μακροῦ γὰρ ἡ χάρις. 
εἰ δ᾽ οἰκτρὰ πάσχειν φής, τάδ᾽ ἀντάκουέ μου" 
εἰσὶν παρ᾽ ἡμῖν οὐδὲν ἧσσον ἄθλιαι 
γραῖαι γυναῖκες ἠδὲ πρεσβῦται σέθεν, 
νύμφαι τ᾽ ἀρίστων νυμφίων τητώμεναι, 
ὧν ἥδε κεύθει σώματ᾽ ᾿Ιδαία κόνις. 
τόλμα τάδ᾽: ἡμεῖς δ᾽, εἰ κακῶς νομίζομεν 
τιμᾶν τὸν ἐσθλόν, ἀμαθίαν ὀφλήσομεν' 
οἱ βάρβαροι δὲ μήτε τοὺς φίλους φίλους 
ἡγεῖσθε μήτε τοὺς καλῶς τεθνηκότας 
θαυμάξεθ᾽, ὡς ἂν ἡ μὲν. “Ἑλλὰς εὐτυχῇ, 
ὑμεῖς δ᾽ ἔχηθ᾽ ὅμοια τοῖς βουλεύμασιν. 

ΧΟΡΟΣ 
“ ἴω Νὴ 

αἰαῖ: τὸ δοῦλον ὡς κακὸν πέφυκ᾽ ἀεὶ 
[4] 3 Ν ΄ “ 7ὔ ’ὔ 

τολμᾷ θ᾽ ἃ μὴ χρή, τῇ βίᾳ νικώμενον, 



ΗΕΟΌΒΑ 

ΤΗηδὺ πον, ΤΟΥ ἰΚ6Π, τ οὶ 5Π 0] γἱθ] ἃ ἐπ γ ΤΠ], 
ΑὉ οἷν σγδαῦ ΟΠ ΠΡ ᾽ΟΠ 5. οἴη), Ὁ} βου ῆςο. 
Τὸν οἵ {Ππὶ5 σοπηθ ῖ ἢ νυν θα 55 ἴῃ γοβὺ σἴαΐοο, 

ὙΠπαῦ, που ρὴ ἃ πγᾶπ 6. Ὀγᾶν Πα ραϊγϊο - βου], 
Νὸ ρσιιθυάοη σαϊηβ π6 ΠΟΥ ὑπδη ὈΆΒΟΥ ΤΊ6Ὲ. 
Βυῦ ννο, ννὸ ἄθϑὴ ΔΟΒ 65. ποηοιγ-νουίῃν, 
γγ πὸ αἰδα ἴον ΗΠ Ο]]45 ΠΟΡΪγ ἃ5. Πλᾶπ Πᾶν. 
Δ οτο {πὶ5 ποῦ 5 ὰπηα 6, ἃ5 ἃ ἔθη ἴο {τοδὲ 
Ηἴμι Πἰνίη σα, θὰ πὸ ποῦ ν ἤθη Πα ἰ5 σοπε ἢ 
δα, νας νν}}]] ομ6 8ὰν ὑπθη, 1 πο ἀραΐη 
ΤΠ Ἰοϑῦ τὺ ραῦπον ἴῸν ὑπὸ δου! ν ἢ Π [Ὸ65} 
ΠΡ 5151} εν 11 ὙΒΕΥ ΟΥ̓» “οὖ ἘΠῚ ἴο 

11ᾷς, 
ΒΟΠοΙ αἴης πον’ ἀπ Ποπουγθ σὸ {π6 ἀθδα ἢ 
Υ δὰ, ἴοΥ την 56 1}, πον" βοαπῦ 50 θ᾽ δ  'πὶ ΠΠ{Ὸ 
Μν ἜΜΑ ἴον ἀν ποοϑά, {Π|5 5Ποι1 4 βιῆϊοο : 
ἐν απ που 1 ΠΥ ἴομ νεῖ Τδνο θη ς6- 

οονν πδα 
τι Π6 5 βρη ; δνθυμοῦο ὑΠ|5 στᾶσα 0 1468. 
Βυῦ, {{ ἴποὰ Ρ]αίη οἵ Παυ 5 }}Ρ, ἰιθᾶν ταΐπα ἀησννεν: 
ὙΠ τ5 ὑπ τ 06 ΚΣ ΘΥ τη ΟΠ 5, ρσ αὶ 51Γ685, 
Νοὺ δὴν ψ Ηἱῦ 1655 νυοῖομθα {πὰ} τὸ ἵπποι, 
Απᾶ Ρυϊάο5 οἵ ποθ] οϑὺ Ὀυἀθρυοομηβ [6 Ὁ ΤΟΥ ]ο τ, 
ὙγΠοσ6 οουΡ565 γόπάου ἀπδὺ οἵ [4 5ῃγχοιαϑ. 
Ἐπ πτο {Πὶς : νν 6, 1 οὐν να 4ο ἕο ΠΟΠΟΙΙΣ 
ΤΗΣ Ῥγύάνο, οοπἔθην νν1}} οσἔαπα σομνίοῦ οἵ [ὉΠ]ν. 
Βιυὺ γα αν θανίλ 5, 50ΠΠ] σουπῦ ποῦ ἃ5 ΤΠ] 6 15 
γοῦν ἔπ] 6 π 5, ΠΟΙ ΤῸ Πα θυ γοῦν Πογοῖο ἀθδα 
Ηοιϊηάᾶρο, ὑπαΐ ΡΥΌΒΡΘΙΟΙΙ5 50 την Η]61]85 τἶδ6, 
ΑΠπα γοι γανναυα τηᾶν τηδῖο ἢ γοιμ" ΡΟ] ΪοΥ. 

ΟΗΟΘΗΕΙΒ 

νῆοε ! Υιαῦ ἃ ου86 ἰβ ἐΠπυδ] ἀουη 5 παΐα" δ, ἀγα 
Ἐπάυτίηρ ΥΌΠπρ ὈῪ βἴγσοηρ σοηδίγαϊηῦ ο᾽Θυ ΡΟΥΘ ! 
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ΒΕΚΑΒΗ. 

ΕΚΑΒΗ 
} ᾽ ᾿ ἈΝ Ν “ Ν ᾽ , 

ὧ θύγατερ, οὑμοὶ μὲν λόγοι πρὸς αἰθέρα 
φροῦδοι μάτην ῥιφέντες ἀμφὶ σοῦ φόνου" 
σὺ δ᾽ εἴ τι μείξω δύναμιν ἢ ἢ μήτηρ ἔχεις, 
σπούδαζε, πάσας ὥστ᾽ ἀηδόνος στόμα 
φθογγὰς ἱ ἱεῖσα, μὴ στερηθῆναι βίου. 
πρόσπιπτε δ᾽ οἰκτρῶς τοῦδ᾽ ᾿Οδυσσέως γόνυ 

840 καὶ πεῖθ᾽. ἔχεις δὲ πρόφασιν' ἔστι γὰρ τέκνα 

καὶ τῷδε, τὴν σὴν ὥστ᾽ ἐποικτεῖραι τύχην. 
ΠΟΛΥΞΕΝΗ 

ὁρῶ σ᾽, ᾿Οδυσσεῦ, δεξιὰν ὑφ᾽ εἵματος 
κρύπτοντα χεῖρα καὶ πρόσωπον ἔμπαλιν 
στρέφοντα, μή σου προσθίγω γενειάδος. 
θάρσει. πέφευγας τὸν ἐμὸν ἱκέσιον Δία: 
ὡς ἕψομαί γε τοῦ τ᾽ ἀναγκαίου χάριν 
θανεῖν τε χρήξουσ᾽ " εἰ δὲ μὴ βουλήσομαι, 
κακὴ φανοῦμαι καὶ φιλόψυχος γυνή. 
τί γάρ με δεῖ ζῆν ; ἡ πατὴρ μὲν ἣν ἄναξ 

8350 Φρυγῶν ἁπάντων" τοῦτό μοι πρῶτον βίου" 
ἔπειτ᾽ ἐθρέφθην ἐλπίδων καλῶν ὕπο 
βασιλεῦσι νύμφη, ζῆλον οὐ σμικρὸν γάμων 
ἔχουσ᾽, ὅτου δῶμ᾽ ἑστίαν τ᾽ ἀφίξομαι: 
δέσποινα δ᾽ ἡ δύστηνος ᾿Ιδαίαισιν ἢ ἣν 
γυναιξί, παρθένοις ἀπόβλεπτος μέτα, 
ἴση θεοῖσι πλὴν τὸ κατθανεῖν μόνον" 
νῦν δ᾽ εἰμὶ δούλη. πρῶτα μέν με τοὔνομα 
θανεῖν ἐρᾶν τίθησιν οὐκ εἰωθὸς ὄν" 
ἔπειτ᾽ ἴσως ἂν δεσποτῶν ἀ ὠμῶν φρένας 

300 τύχοιμ᾽ ἄν, ὅστις ἀργύρου μ ὠνήσεται 

τὴν “Ἑκτορός τε χἀτέρων πολλῶν κάσιν, 
προσθεὶς δ᾽ ἀνάγκην σιτοποιὸν ἐν δόμοις, 
σαίρειν τε δῶμα κερκίσιν τ᾽ ἐφεστάναι 
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ΗΕΟΌΒΑ 

ΗΕΟΟΒΑ 
Μν ἀαυρῃηξεν, νναβίθα ἃγὸ ΠΝ ὙγΟΓ 5 1π Ϊ", 
ΕἸ πο’ ναῖε] ν ἐογῈ ἢ τὴν Ρἰοαήίηρβ ἔοσ ἐμ ν Π|6. 
1 ἔβοιι οαπϑδὲ απρηῦ γον δὴ} θονοπα ὑῃν τποΐῃου, 
Βς ἰμπβίδπς ἢ 5 ἢ πα] σ ἢ τη σα} θ᾽ 5 σα ἐῃτοδῦ 
Μίοδῃ, τόδ, ὑπαΐ ΑΕ διΝ ΡῈ ποὶ Ῥουθθς οὔ 11. 
ΕᾺΠ᾿ ρἱζθοιβὶν αὖ {Π1|5 Οὐ γββοιιβ᾽ Κπθὸ: 

Μοὶ μἶπι. Ἁ ρἷδα ἔποιυ Ἰαδῦ- πὸ ἴοο μαῦπ θΆΡο5; 540 
ΥῈ}] τὰν Πα 50 οοπηραϑβδίοπαξα ἔν Ἰοῦ, 

ΡΟΙΎΧΕΝΑ 
ΤΙ 566, Οάνεδειβ, ἤονν ἔποι ἢ] δῦ ὉΠ Πα π 
Βεπϑαῖῃ τῃν ναϑίπγο, πον ποῖ ἔπ δῦ ἀννὰν 
ΤῊν ἴασο, Ἰοβὺ 1 5Πποι]α τοῦθ ὑπν θοαν. Εἶδαν ποῦ: 
Εγοιη ζει βαΐβ αὐ ποι, ἔγοπι {πὸ ΘῈ ρὈ]Π απ 5 

(Παρ ίοῃ. 
ΤΙ ν1} σὸ ΜΠ ἐπδς, θοῦ ἢ ἔου ὑΠπαξ [ πιιβῦ, 
Απα {παᾶξ 1 Ιομρ ἴο 4ἴ6. Απά, ψεῖς 1 Ἰοίῃ, 
ΔΑ οον αν οἷν] Ππδ-οταν ἰησ μεσ 1 Ρτὸν ο΄. 
Εοτ, ν᾿ ἜΣ 5Πο}]4 1 τ 6, ΠΟΒ6 516 ννᾶβ Κίησ 
ΟΥ̓ 411 πὸ Ῥηγυρίαπβ ἢ 510} νυν τὴν Π{π᾿5 ἀάννη : 350 
ΠΟΥ ΑΘ νγὰβ Γ ππσξατ δα πα θυῖο ἢ ΠΟΡΘ5, 
Α Ρυϊάδ ἴον Κίηρβ, ἴου νῃοβα Παπα τίνα] τν 
ἤδη πῖρῖ, νοβθο ΠᾺ]] ἀπ Πδαγ. 5Που] 4 Πα] τα 

4π66η. 
Απα 1- 8 τῆὸ ! νὰ [Δαν οὗ {ΠῸ 1)απη65 
ΟΥ̓ Τάἀ, ον ποβιισο ἁτηϊϑὺ {Π6 τηὰ 615, 
Ῥεοὺ οὔ ἐπε (ὐοαβ.- -οχοθρὺ ὑπαῦ τπδὴ τηϊϑὺ αἶα :-- 
ἈΑπᾶ ποὺ ἃ βἷανε ' ΤῸ πᾶΠη6 4]00)6 σομβἐγΑἾ Π5. ΠῚ6 
Τὸ Ἰοπρ' ἴον ἀθδίῃ, 50 βίταμ σα 1Ὁ 15. ἴο 1η6. 
Μοτε---Παρὶν ἀροπ Ὀτια]- Ποαυ εα Ἰογα 5 
Τ γηϊρηῦ ΠΡ, 50} 5. νοι] ΤῸ δι] νοῦ αν πη6,-- 300 
Βιδίεν οἵ Ηδοῖου πα οἵ τπᾶὴν ἃ οἤ]θ !.-- 
Εοτος τὴς ἴο συϊπα {πὸ 4πουπ ἢΪ5. Π4}15 υ ὉΠ ϊῃ, 
Απα παῖζε πλ6 5ύεαρ ἢὶ5 ἀνν ε! ]Π πηρ', σἴα πα Βεΐουο 
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ΕΚΆΑΒΗ 

λυπρὰν ἄγουσαν ἡμέραν μ᾽ ἀναγκάσ ει" 
λέχη δὲ τἀμὰ δοῦλος ὠνητός ποθεν 
χρανεῖ, τυράννων πρόσθεν ἠξιωμένα. 
οὐ δῆτ᾽. ἀφίημ᾽ ὀμμάτων ἐλεύθερον 
φέγγος τόδ᾽, “Αεδῃ προστιθεῖσ᾽ ἐμὸν δέμας. 
ἄγ᾽ οὖν μ', ᾿Οδυσσεῦ, καὶ διέργασαί μ᾽ ἄγων' 
οὔτ᾽ ἐλπίδος γὰρ οὔτε του δόξης ὁ ὁρῶ 
θάρσος παρ᾽ ἡμῖν ὥς ποτ᾽ εὖ πρᾶξαί με χρή. 
μῆτερ, σὺ δ᾽ ἡμῖν μηδὲν ἐμποδὼν γένῃ 
λέγουσα μηδὲ δρῶσα' συμβούλου δέ μοι 
θανεῖν πρὶν αἰσχρῶν μὴ κατ᾽ ἀξίαν τυχεῖν. 
ὅστις γὰρ οὐκ εἴωθε γεύεσθαι κακῶν, 
φέρει μέν, ἀλγεῖ δ᾽ αὐχέν᾽ ἐντιθεὶς ζυγῷ" 
θανὼν δ᾽ ἂν εἴη μᾶλλον εὐτυχέστερος 
ἢ ζῶν" τὸ γὰρ ζῆν μὴ καλῶς μέγας πόνος. 

ΧΟΡΟΣ 

δεινὸς χαρακτὴρ κἀπίσημος ἐν βροτοῖς 
ἐσδλῶν γενέσθαι, κἀπὶ μεῖζον ἔρχεται 
τῆς εὐγενείας ὄνομα τοῖσιν ἀξίοις. 

ΕΚΑΒΗ 

καλῶς μὲν εἶπας, θύγατερ: ἀλλὰ τῷ καλῷ 
λύπη πρόσεστιν. εἰ δὲ δεῖ τῷ Πηλέως 
χάριν γενέσθαι παιδὶ καὶ ψόγον φυγεῖν 
ὑμᾶς, ᾿Οδυσσεῦ, τήνδε μὲν μὴ κτείνετε, 
ἡμᾶς δ᾽ ἄγοντες πρὸς πυρὰν ᾿Αχιλλέως 
κεντεῖτε, μὴ φείδεσθ᾽: ἐγὼ ὕτεκον ἸΤάριν, 
ὃς παῖδα Θέτιδος ὥλεσεν τόξοις βαλών. 

ΟΔΥΣΣΕΥΣ 

οὐ σ᾽, ὦ γεραιά, κατθανεῖν ᾿Αχιλλέως 
φάντασμ᾽ ᾿Αχαιούς, ἀλλὰ τήνδ᾽ ἡτήσατο. 



ΗΕΟῦΒΑ 

ΤἼΠΘ Ἰοομ,, νυν ἢ 116 ἀὰγ5 οἵ ᾿ἱ ἔθ 655 ἄγὰρ οα.. 
Απάᾶ, βοιποννπεσα Ροιρηϊ, βοῖπθ θΟμϑ]ανε 588]}} 

ἄθῆ]α 
Μν σου ἢ---ἀοοοιη θα οΠ66 ἃ ΡὈΥΖ6 [ῸΥ Ρυπο 65, 
Νενον "- -ἴτοα Τρ πλΐπδ Ἔγ 65 5Π4]}} Ἰαϑὲ "6 πο] 4 ; 
Ὁ θα τὴν θοαν ψν}}} 1 ἀδαϊοαΐο. 
Γ,δλα ου, Οανββειβ, ᾿εδα πὴ6 ἴο τὴν «οι ; 
Εον 1 566 ΠΟ ἈβϑυγΆ Π0 6, ΠΟΙ ἴῃ ΠΟΡΘ, 
ΝΟ, ΠΟΙ ἴῃ ἀἀγ-ἀγϑαιηϑ, Οἵ σΟΟα ἦὰν5 ἴο "6. 
Μοίπον, 4ο ποι ἴῃ ΠῸ τνῖθα Πἰ πα δῚ  π6 
Βν ννογὰ οὐ ἀδδὰ ; θεῖ τμποῖι οοπδθηΐ ᾿ν10}} ΠῚ 6 
ἴ[πἴοὸ τὰν ἀθα.]ν, ογῈ 5απη6 πητηθοῦ Ὀ6[Ά}]. 
ΒῸΣ γνΠοβο 5 ποὺ ννοηὖ ἴο ζαβϑίε οἵ 1115 
ΟΠαίδθϑ, νυ 116 ἢ 6 θδᾶνβ ἀροπ ἰδ δος {ΠπῸ γοῖϊκο, 
Απα ἀθδῖ}! ἔοι πὶ νεσα Παρ ΙΘῚ ἔν ὑπδπῃ ΠΠ Ὲ ; 
ΒῸΣ ΠΠῸ ἸρηΟθ] 6 15 θα οὐ 5 πρ [01]. 

870 

σΗΟΕΗΌΞ 

Βέσαηρο 15 ὉΠ6 ΠΡ 655, οἰ δαν-σ αι ρ6 4 τρο0) ΤΠ 6, 
Οἵ ρεμι]ε Οἱν. ἢ, ἀηα ἀγα πΟΡ ἐν 
ΗἸΡΠ ΟῚ ΒΡ 165 ἴπ ἔπ θη ἐπαῦ νου  ΠΠ]ν νυν θδν 1ὖ, 880 

ΗΕΟΟΒΑ 

Μνυ ἀδυρη ον, ΠΟΌΪν βαϊα : γεῦ Δηρ15}} οἴ θαν 685 
{{πἴο ὑπαῦ ““ΠΟΡ]ν.᾿ Βιαΐ 1 Ῥε]ειιθ᾽ 500 
Μαβὺ ρσαίηῃ {15 σγᾶοα, ἃπα γα τηιϑὺ ἥδε τεριόδοῖ, 
Οἄγββειιβ, 514 Υ ποῦ ΠῸΥ 1π ΠΥ Ὑνῖ56 ; 
αϊ της, ᾿6δα πιὸ απΐο ΔΌἢΠ]]6β᾽ ῥυτὰ: 
5040 τη6, 5Βρᾶγ6 ποῦ : ὄνγαβ 1 σάνε Ῥδγ15 ὈΪ.Ὶ}} 
Ὑὴο ψ ἢ 5. 5Π 5 σθηοῖα Ῥε]εβ᾽ βοὴ ἃ πα 51 6νν, 

ΟὨΥΞΒΕΌΞ 

Νοῦ {π6ὸ, στὸν τηοΐπον, 414 ΑΘ Π]]16θ᾽ ρμοϑῦ 
Πεααυΐγα ἐπε Ασομδδθδη τηεῃ ἴο 5]αν, Ρεὺ ΠΕΥ. 

900 
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47 ὃ 

ΕΚΑΒΗ 

ΕΚΑΒΗ 
ὑμεῖς δέ μ' ἀλλὰ θυγατρὶ συμφονεύσατοε, 
καὶ δὶς τόσον πῶμ᾽ αἵματος γενήσεται 
γαίᾳ νεκρῷ τε τῷ τάδ᾽ ἐξαυτουμένῳ. 

ΟΔΥΣΣΕΥΣ 
[ῳ “ ον ΄ ᾽ , 

ἅλις κόρης εἷς θάνατος, οὐ προσοιστέος 
ἄλλος πρὸς ἄλλῳ: μηδὲ τόνδ᾽ ὠφείλομεν. 

ἘΚΑΒΗ 
τς τρόν"} Ζ Ἂν - “ ΔΕΡ πολλή γ᾽ ἀνάγκη θυγατρὶ συνθανεῖν ἐμέ. 

ΟΔΥΣΣΕΥ͂Σ 
[ον ᾽ Ν Ὁ , 7 

πῶς; οὐ γὰρ οἶδα δεσπότας κεκτημένος. 

ἘΚΑΒΗ 
« -“ Ν Α᾿ Ψ ““ 3 εἷν 

ὑποῖα κισσὸς δρυὸς ὅπως τῆσδ᾽ ἕξομαι. 

ΟΔΥΣΣΕΥΣ 
» » 7 - “ ,ὔ 

οὔκ, ἤν γε πείθῃ τοῖσι σοῦ σοφωτέροις. 
ΕΚΑΒΗ 

. -“ ΧΕ, “ Ν ᾽ ΄ 

ὡς τῆσδ᾽ ἑκοῦσα παιδὸς οὐ μεθήσομαι. 

ΟΔΥΣΣΕΥ͂Σ 

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐγὼ μὴν τήνδ᾽ ἄπειμ᾽ αὐτοῦ λιπών. 

ΠΟΛΥΞΈΝΗ 
μῆτερ, πιθοῦ μοι" καὶ σύ, παῖ Λαερτίου, 
άλα τοκεῦσιν εἰκότως θυμουμένοις, 

σύ τ᾽, ὦ τάλαινα, τοῖς κρατοῦσι μὴ μάχου. 
βούλει πεσεῖν πρὸς οὖδας ἑλκῶσαί τε σὸν 
γέροντα χρῶτα πρὸς βίαν ὠθουμένη, 
ἀσχημονῆσαί τ᾿ ἐκ νέου βραχίονος 
σπασθεῖσ᾽, ἃ πείσει; μὴ σύ γ᾽" οὐ γὰρ ἄξιον. 
ἀλλ᾽, ὦ φίλη μοι μῆτερ, ἡδίστην χέρα 
δὸς καὶ παρειὰν προσβαλεῖν παρηΐδι' 
ὡς οὔποτ᾽ αὖθις, ἀλλὰ νῦν πανύστατον 

ἀκτῖνα κύκλον θ᾽ ἡλίου προσόψομαι. 



ΗΕΈΟΌΒΑ 

ΗΕΟΌΒΑ 
Υεῦ γε--αὖ Ἰδαβῦ τὴ ψνἹἢ τὴν ἀδιρ  Εν 5]ν : 
ΤΏ δὴ ἔνθα 50 αδερ ἃ αἀυδυρῦ οἵ Ὀ]οοα 51)8}} οἰηὶς 
ο δαυ ἢ ἀπά ἴο {πὸ ἀθδα ψη0 οἸαίπα θη {}}18. 

ΟὈΥΒΒΕῸ5 
ΤῊν ἀδλιρη ον 5 ἀθαῖῃ σα δῖ : ἀθαὺῃ οὐ 468 1}} 
Μαιυβὺ ποῦ "ὲ εαρθά. Ὑγοιυ!α οα ννὲ οννεὰ ποῦ {{15! 

ΗΕΟΟΒΑᾺ 
ΤΙ πλαϑῦ---Ἰ υϑὺ α16 γῃθγ 6 τὴν ἀδιρη ξεν α165 

ΟΌΥΒΒΕῸ5 
ΔΙ Ὁ. Ἰ κπὸν ποῦ {πᾶ 1 Πα Γοιπα ἃ πγαβῖου ἢ 

ΠΕΟΟΒΑ 
Ἂς νυ οἰϊπρϑ ἴο οἂΪκ ψν}}} 1 οἰὰβΡ Που. 

ΟΌΥΒΒΕΌΒ 
Νοῦ 1 ποὺ Πδθα ἃ τνῖβευ ἔπη ἘΠ γ56 1}, 

ΗΕΟΌΒΑ 
Οομβοηῦ Γν 1} ποὺ ἴο ἰοῦ σὸ τὴν ἢ 6. 400 

ΟΡΥΒΒΕῸΒ 
ΝΟΥ ΓΜ ] θποα ἀδραγῦ πα ἰδᾶνε Ποὺ μο 6. 

ΡΟΙΥΧΕΝΑ 
Μοῦμπεν, μθεα πὸ : δηα ἔποι, θυ θβ᾽ 501, 
Ο Ρεδν ψ ἢ ραν δηΐβ νῃ 16} Πᾶνα οαῖι86 ἴο γα ρ6. 
ΜοῦΠεῚ, ΡΟΟΥ τηοῦΠ θυ, βυσῖνα ποῦ 1} ἔπ σἔγοηρ. 
γνου]αϑΞὺ ποῖ θ6. δαυτῃννατα Πα ]6α, ἀπ πνουπα {ΠΥ 

ἤδςῃ, 
'ΓΠῖπα ἀρσὸὲα ἤδ5}}, νυ ἢ ν]ο]εποο ἐπυαϑὺ ἀὐνᾶν ἢ 
Βε ᾿υβ.] 6 5Πδηη ΘΓ] ν, Ὀγ γοιηρ᾽ ΞΕ ὙΠ Ρ᾽ ἈΓΠῚ5 
Η]6α ὃ---ἰΠ5. 5Βῃου]αβὺ που. Ναν, ᾿ἴ5 ποὺ ψουτῃν 

{Π66. 
Βυΐ τηοῦπου, 4δυ]1πηρ τηούΠδυ, σῖνε ἐμΐη6 Πδηῇ, 
ΤῊ ἀθδγ, ἀθὰν Πδη6, δπα ἰὰν ἔην σΠθακ ἴο τη : 410 
51Π6 6 ΠΟνΕΥ͂ ΠΟΥ, θαΐὺ ἐΠὶς 1Ἰαϑὲ {πη οὗ 41} 
51|4}} ΓΡΘΠΙΟ]α {ΠῸ ϑπ᾿5 θθαπ 8η6 ἢ. οὐ}. 
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ΕΚΑΒΗ 

τέλος δέχει δὴ τῶν ἐμῶν προσφθεγμάτων, 
ὦ μῆτερ, ὦ τεκοῦσ᾽" ἄπειμι δὴ κάτω. 

ἘΚΑΒΗ 
“ ᾽ ΄ 

ὦ θύγατερ, ἡμεῖς δ᾽ ἐν φάει δουλεύσομεν. 
ΠΟΛΥΞΕΝΗ 

ἄνυμφος ἀνυμέναιος ὧν μ᾽ ἐχρῆν τυχεῖν. 
ΕΚΑΒΗ 

᾽ Ν ,ὔ ,ὔ ᾽ ,ὔ 39.» Ν 7 οἰκτρὰ σύ, τέκνον, ἀθλία δ᾽ ἐγὼ γυνή. 
ΠΟΛΥΞΕΝΗ 

ἐκεῖ δ᾽ ἐν “Αἰδου κείσομαι χωρὶς σέθεν. 
ΕΚΑΒΗ 

» ΄ Ἂ - ΄, ,, οἴμοι: τί δράσω ; ποῖ τελευτήσω βίον ; 
ΠΟΛΎΞΕΝΗ 

΄ “ Ν 

δούλη θανοῦμαι, πτατρὸς οὖσ᾽ ἐλευθέρου. 
ΕΚΑΒΗ 

« - Ν ,ὔ ͵ 9᾽ , ἡμεῖς δὲ πεντήκοντά γ᾽ ἄμμοροι τέκνων. 
ΠΟΛΥΞΕΝΗ 

΄ Ν “ΔΛ ΞΔ Ὰ , ᾽ » , 

τί σοι πρὸς “κτορ᾽ ἢ γέροντ᾽ εἴπω πόσιν; 
ΕΚΑΒΗ 

“[ “ 

ἄγγελλε πασῶν ἀθλιωτάτην ἐμέ. 
ΠΟΛΥΞΕΝΗ 

ὦ στέρνα μαστοί θ᾽, οἵ μ᾽ ἐθρέψαθ᾽ ἡδέως, 
ΕΚΑΒΗ 

4 Ν β. τ ΄ ᾽ ν ΄ 
ὦ τῆς ἀώρου θύγατερ ἀθλία τύχης. 

ΠΟΛΥΞΕΝΗ 
,, "9 φ “, -“ 7 θ. “9 ’ 

χαῖρ᾽, ὦ τεκοῦσα, χαῖρε ἹΚασάνδρα τ᾽ ἐμοί. 
ΕΚΑΒΗ 

΄, Μ Ν ᾽ ᾽ » , χαίρουσιν ἄλλοι, μητρὶ δ᾽ οὐκ ἔστιν τόδε. 
ΠΟΛΥΞΕΝΗ 

“ Ἴ ,ὔ ͵ 

ὅ τ᾽ ἐν φιλίπποις Θρῃξὶ Πολύδωρος κάσις. 
ΕΚΑΒΗ 

εἰ ζῇ γ᾽" ἀπιστῶ δ᾽: ὧδε πάντα δυστυχῶ. 



ΗΒΟΌΒΑ 

Ἐεοεῖνε οἵ }} τὴν ρυδοιϊηρβ ὑΠ15 {Π6 Ἰαϑβὺ :-- 
Ο τηοῦπεὺ---υθαβὺ ὑπαῦ 06 αν μ16---ἰ ρΡρᾶ55 ἀδαιῃν γα, 

ΗΕΟΟΒΑ 
Ο ἀδυρλῖεν, 1 51.4}} γεῦ ᾿νε οὴ ἴπ θοπάδρα. 

ΡΟΓΥΧΕΝᾺ 
Βυϊάεργοοιη ΠΟΥ Ὀγ144] !----ποιρὶῦ οὔ 4}} γὴν ἀπε ! 

ΗΕΟΌΒΑ 
Ρίξδοις ἔπ ν ΡΠ ρ δ, τὰν οἢ114, ἀπ υνγεῖομδα 1, 

ΡΟΙΥΧΕΝΑ 
ἼΠεΥΘ 9.Ὰ}} ΓἸ16 ἴῃ Ηδάε5, ἅν ἐτοχτὰ {Π66, 

ΗΕΟΟΒΑ 
ΑΝ ππθ, νῃαῦ 51.8}} 1 ἀὁ -ν πο γα δηα τὴν [ἰδ ὃ 

ΡΟΓΥΧΕΝΑ 
Τὸ αἷδ ἃ βἷανθ, νποβα ΤΠ Υ νὰ ἔλθ - θόγῃ ! 490 

ΗΠΕΟΟΒΑ 
Τὼ Πές 5οη5 ποὺ ρᾶγῦ ποὺ ἰοῦ πᾶνε 1! 

ΡΟΠΥΧΕΝΑᾺ 
ὙγΠαὉ 514}} 1 [6}} το Ηδοῖου πὰ την ον ἢ 

ΗΕΟΟΒΑ 
Βερουῦ πια οἵ 4}}1 υνουηθη υειοῃεα 6βύ, 

ΡΟΠΥΧΕΝΑ 
Ο Ροϑοῃι, θυθαϑὶβ ὑπαῦ ϑυνθαῦγΥ παν αγ δ πη6 

ΗΕΟΌΒΑ 
γγοε ἰ5 ἔπθο, ἀδαρ τειν, ἔου την ἕατε πη ππεὶν ! 

ΡΟΓΥΧΈΝΑ 
Μοίποι, ἔλγενν 6}} ; ΟἈϑβαπηάγα, γα {Ππ6 6 ψ Ε]]. 

ΗΕΟΌΒΑ 
Οὐ εὺ5 ἤαγε γυοἰς---τιοῦ ἴον ὑπ ν πιοῦμ ον {Π15 ! 

ΡΟΓΥΧΕΝΑ 
Μιὰ ΤΠνδοίδη5 ᾿ἶνθ8 τὴν Ὀγοῖπ ει ῬΟΪγ ΟΥ115, 

ΠΕΟΟΒᾺ 
1 6 ἀοίῃ ᾿ἵνε, 1 οι : 50 ἄδυκ ἰ5. 4]], 
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ἘΚΑΒΗ 

ΠΟΛΥΞΕΝΗ 
“ “ Ν ΄ » ΄ ᾿ 480 ζῇ καὶ θανούσης ὄμμα συγκλήσει τὸ σόν. 

ΕΚΑΒΗ 
, 3. ἊΨ Ν - “ “ τέθνηκ᾽ ἔγωγε πρὶν θανεῖν κακῶν ὕπο. 

ΠΟΛΎΞΕΝΗ 

κόμιξ᾽, ᾿Οδυσσεῦ, μ᾽ ἀμφιθεὶς κάρᾳ πέπλους" 
ὡς πρὶν σφαγῆναί γ᾽ ἐκτέτηκα καρδίαν 
θρήνοισι μητρὸς τήνδε τ᾽ ἐκτήκω γόοις. 
ὧ φῶς: προσειπεῖν γὰρ σὸν ὄνομ᾽ ἔξεστί μοι, 
μέτεστι δ᾽ οὐδὲν πλὴν ὃ ὅσον χρόνον ξίφους 
βαίνω μεταξὺ καὶ πυρᾶς ᾿Αχιλλέως. 

ΕΚΑΒΗ 

οἷ ̓γώ, προλείπω" λύεται δέ μου μέλη. 
ὦ θύγατερ, ἅψαι μητρός, ἔκτεινον χέρα, 

440 δός" μ μὴ λίπῃς μ᾽ ἄπαιδ᾽. ἀπωλόμην, φίλαι. 
ὡς τὴν Λάκαιναν σύγγονον Διοσκόροιν 
“λένην ἴδοιμι: διὰ καλῶν γὰρ ὀμμάτων 
αἴσχιστα Τροίαν εἷλε τὴν εὐδαίμονα. 

ΧΟΡΟΣ 

αὔρα, ποντιὰς αὔρα, στρ. α’ 
ἅτε ποντοπόρους κομίζεις 
θοὰς ἀκάτους ἐπ᾽ οἶδμα λιμνας, 
ποῖ με τὰν μελέαν πορεύσεις ; 
τῷ δουλόσυνος πρὸς οἶκον 
κτηθεῖσ᾽ ἀφίξομαι ; 

480 ἢ Δωρίδος ὅρμον αἴας 
ἢ Φθιάδος, ἔνθα κωλλί- 
στων ὑδάτων πατέρα 
φασὶν ᾿Απιδανὸν πεδία λιπαίνειν ; 
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ΗΒΟΌΒΑ 

ΡΟΠΥΧΕΝΑ ᾿ 

Ηε Ἰΐνεβ, πα ἢ 6 5Π8}} οἱοβε ἔπ ν ἀνίηρ δγ 68, 480 

ΗΕΟΟΒΑ 

1-- Τ ἃν αἰδα ογα ἀγίηρ, ὑΠγοιΡ}. ΤΥ Ὑγ068. 

ΡΟΙΥΧΕΝΑ 

Μιυῆϊε υπὸ θὰ, Θά γββθαβ, ἅΠ6 ᾿Θδα ὁη., 
ΕῸΣ, 6΄6 γδ 5'αν τη6, μα ῦῃ τὴν τοῦ 6.5 ΠΠΟΔΠ 
Μεῖϊῖεα τηΐπα ἢδαγῦ, ἀη6 μ]η6 15. πη Θ᾽] ἰπρ᾽ [16 18. 
Ο Ἰιρῦ "---ἰον γεῦ οα ὑπ γ Ππᾶπη6 τὰν 1 οΔ]} ; 
Υ εὖ 41} τὴν 5Πᾶγ6 ἴῃ {πΠ68 15 ὑπαὺ βοδπηῦ βρᾶδε 
Ηδεποα ἴο {πε ουνουά-οαροὲ ἀπ ΔΟΠΠ]65᾽ ᾿γ 6. 

[Ἐσριιέ ου ββεῦβ ἀπα ΡΟΙῪΧΈΝΑ, 

ΗΕΟΟΒΑ 

ΑΙἸι τὴς ! 1 ϑννοοη--- θη δαῦῃ μὴ6 [81] στὴν ᾿ἰπη}05 
Ο ἀδιυρηξον, τοι ἢ ἔΠν τηοὶοΥ-- -σθδοῖ ὑΠϊπ 6 Πδης .-- 
Οἴνα τὸ, ποὺ ΟὨ]] 1655 Ἰδανε ηα ἢ ΕΥ6πα5---τπᾶοπμα "Δ. 440 
ΟἿ {ππ5 ἴο 566 τῃδΐ ἰϑῖεν οἵ Ζειβ᾽ 08, 
ΗεἸθὰ ἐπε ϑραγίδη "ον ὈγῪ Ποὺ θυ] σ] δ αν 65 
ΙΪῺ Πα 6 Ὁ} [Ἀ}} 9556 Ὀγηουσηῦ ἀονν. ΡΙΌΒΡΕΙΟΙΒ 

του. 
[ϑ)υοοη5, 

σΗοΕῦΒ 

Ο Ργδβοζθ, Ὁ θύδθζθ, οὐ δὶ βϑᾶτνγανβ τδοίηρ,, ὌΝ 1 
ὙΠῸ ομννατα νναῦθεβ {Π6 Θοθδῃ- ΡΟ ρ᾽ 

ΕἸεει-γίηρ Καϑὶς ο᾽δὺ ὅΠ6 γηθυα ἀδυς-βυν 6] ] 1 σ, 
ὙΥΒΠΘυν στα ν]Ὁ ὑποὰ θαυ πὴ, {πΠ6 βουτον-ἰδά θη ἢ 
ΕΥομ ν᾽ παὺ 5] αν 6- τάνδ 5Π.4}1 ὑπ οαρύϊνε τηδίθὴ 

Ῥαβς ἰπἴο ψνῆηδῦ βγδηρα πηδϑίου 5 ἀνθ] ηρ ὃ 
Τὸ ἃ 1)ουΐίδῃ Πάν θη ἢ-- ΟΥἩ ΠΘΥΘ, ον δου β δ ηΪη ᾽ 450 
Ἐαὺ ΡΒ ΠΪ4-Ἰὰ πα 5 πχεααβ, Ἰαπρ ἢ Ἰον ] 16 ϑ - σ᾽ δαγηϊησ' 

Βαθα-τναΐουβ ἔτ Γοιη 5 οἵ Αρίάδηιβ ψψε]]]ηρ ὃ 
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ΕΚΑΒΗ 

ἉἈ ΄ - , ᾽ ͵ 
ἢ νάσων, ἁλιήὴρει ἂντ. ἃ 
κώπῳᾳ πεμπομέναν τάλαιναν, 

Ν ᾿ οἰκτρὰν βιοτὰν ἔχουσαν οἴκοις, 
, ’ - 

ἔνθα πρωτόγονός τε φοῖνιξ 
δάφνα θ᾽ ἱεροὺς ἀνέσχε 
πτόρθους Λατοῖ φίλᾳ 
» -" »Μ , 

ὠδῖνος ἄγαλμα Δίας ; 
σὺν Δηλιάσιν τε κούραις 
᾽ μ ὃ , θ ων 

Αρτέμιδὸός τε θεᾶς 
[ἀ Ἷ , 

χρυσέαν ἄμπυκωα τόξω τ᾽ εὐλογήσω ; 

ἢ Παλλάδος ἐν πόλει στρ. β' 
τᾶς καλλιδίφρου τ’ ᾿Αθα- 
ναίας ἐν κροκέῳ πέπλῳ 
ζεύξομαι ἅρματι πώλους, 
ἐν δαιδαλέαισι ποικίχλουσ᾽ 
ἀνθοκρόκοισι πήναις, 
ἢ Τιτάνων γενεὰν 
τὰν Ζεὺς ἀμφιπύρῳ 
κοιμίζει φχλογμῷ ΙΚρονίδας ; 

" Ἷ 8. τι 9 
ὦμοι τεκέων ἐμῶν, ἄντ. β' 
ὦμοι πατέρων χθονός θ᾽, 
ἃ καπνῷ κατερείπεται 
τυφομένω δορίκτητος 
:. .Λ » οὗ 3 7 

Αργεΐων: ἐγὼ δ᾽ ἐν ξεί- 
νῷ χθονὶ δὴ κέκλημαι 

ς ΄, “ 3 7ὔ 

δούλα, λυποῦσ᾽ ᾿Ασίαν 
Εὐρώπας θεράπναν, 
ἀλλάξασ᾽ “Αἰιδα θαλάμους. 



ΗΕΟΟΒΑ 

(λπι. 1) 
Οτὖ, ἴο του θοῦ η6 θγ {ΠΠ6 Οδ 5. ὈΥ] ΠΟ -δυνθρὶηρ, 
πὶ {Π|ὴΗ 15]. η64.-Π4}}5 Ππτοισ ἢ ἀἀγβ οἵ ννεορίηρ 

514} νὰ ἄνε]], ψ ποῖ {πῸ ἤνβί- ον. 504} Π0, 
ΒΟ Πρ; 

Εγόοπὶ ὑΠπὸ δαυτ]ι, ὉΠ ὅΠ|ὸ Τὰν ὑννποα, σ]ου  γ Πὴρ; 
ΤΠ Θηϑἢυἱ πη οπἄαρο {πὸ σοι ἢ γΠοτο ᾿γίηςς 

Ποαν οἷο αἰταϊπθα ἴο ποὺ ἔγανα!] 5 Ἐπ Πρ, 400 
ΤΠ οτος ὁπαμπεϊηρ οἵ Αὐδϑυη δ᾽ ον 4}1- σΌ] ἤθη, 
Απα {πὸ Ῥγοννβ 1 Π {πὸ ἐνομ εὐ οἵ σο] αὶ δαί! ἄθη, 
τ τῃς 1) ο αι πα ἀθ 5 οὰν νοΐθος Ὀ] μἸπρ ἢ 

Οὐ ἴῃ ῬΆΠ1ὰ5᾽ 5. ὕοννιι ἴο {Π|6 οδν 4}]-ρ]ουίοιιβ (ϑιν. 2) 
541] Τ νοκο {ΠπῸ βἴθθάς οἷ {Π6 βαῆτγοη- σ]ον την ] 

Ψ 6} οὐ Αἰπεπο, νους ἤπι5}} νϊοξογίοιιβ 
ΤΠο σαν ]απας {Ππᾶὖ οαπϊησ δὶ ΠηροΥ5 ἀΥῸ ἘΠγονν 
ΤΙ) ππδ Ὁ] ἤπι65 οα 105 [0145 νυν θ-Ποννίην, - 470 

Οὐ πὸ Ὀιοοα οἵ ὑπὸ ΤΊ π5. γΠοπὶ Πρ ξηΐ ἢ 5, 
{παὺ [6]} 

ΕἸΑπλο -τσταρῦ ἔγοπι Οτοπίομ, ᾿π Ἰοπρ᾽ 5166} 41πῈ]} Ὁ 

γ οδ ἔου οὔ θ4}065, ἴου οἷν [αὐ Ππθὺ5 ποὰσν ΓΘ, (“η. 3) 
γος ἔου οὐσ σοπηΐγν, τα βιηοϊα δια δυο 6 ὺ 

Οὐαβῃϊηρ ἴο στιη, ἃΠ4 ἃ}} ΠΟΥ οἽἹοΥν 
ΞΡΘΔΥ-Β ΡΟ ]]6α "- ἀΠ4 ἀπ αἰΐο ἰὰπμ] 5}}Ὰ}} ΡῈ] 

ΠΥ 480 
Βοπᾶ ἡ Ὸ νγᾶὰβ ἔγϑο ἢ ἴον ὑπαὶ Αϑία᾿β 5ῃοι ] ἀοὺ 

5. θονεα ἀπάϑὺ ΕΠ ρ΄ 5 γοῖκθ, ἀπ 1 ἀν Ε]], 
Απ οχῖϊο ἔγομη Ποῖηθ, ἱπ ἃ ἀππρθοη οἵ ἢ6]]. 

1 6, Ἐπ τοϊάθυ ὑπθουθοι ὑΠπ6 οπανὶοῦ πα ἤοσβθα οὗ Αὐπθπο 
Ῥοαυὶπρ ὑπο ἀοαίίοββ ἴο Ὀαΐζ16 ἀραϊπϑῦ ὑπὸ (Ἰαπύβ. 
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ΒΚΑΒΗ 

ΤΑΛΘΥΒΙΟΣ 
“- ᾿ Μ 7 ᾽ Ω 3 7 ποῦ τὴν ἄνασσαν δή ποτ᾽ οὗσαν ᾿Ιλίον 

κάβην ἂν ἐξεύ Τρῳάδες κόραι; ὑκάβην ἂν ἐξεύροιμι, Γρῳάδες κόραι; 

ΧΟΡΟΣ 
αὕτη πέλας σου νῶτ᾽ ἔχουσ᾽ ἐπὶ χθονί, 
Ταλθύβιε, κεῖται ξυγκεκλημένη τὴς οὐδ 

ΤΑΛΘΥΒΙΟΞ 
Φ γ) “ ’ὔ , ΄ Α 3. 5 ’ διω ἂῳ, 

ὦ “Ζεῦ, τί λέξω ; πότερά σ᾽ ἀνθρώπους ὁρᾶν ; 
ΕῚ , Μ , -" ΄ 

ἢ δόξαν ἄλλως τήνδε κεκτῆσθαι μάτην 
490 ψευδῆ, δοκοῦντας δαιμόνων εἶναι γένος, 

ΤΟΝ δὲ πάντα τὰν βροτοῖς ἐπισκοπεῖν ; 
οὐχ ἥδ᾽ ἄνασσα τῶν “πολυχρύσων Φρυγῶν, 
οὐχ ἥδε Πριάμου τοῦ μέγ᾽ ὀλβίου δάμαρ ; 
καὶ νῦν πόλις μὲν πᾶς ἀνέστηκεν δορί, 
αὕτη δὲ δούλη, γραῦς, ἄπαις, ἐπὶ χθονὶ 
κεῖται, κόνει φύρουσα δύστηνον κάρα. 
φεῦ φεῦ: γέρων. μέν εἰμ᾽, ὅμως δέ μοι θανεῖν 
εἴη πρὶν αἰσχρᾷ περιπεσεῖν τύχῃ τινί. 
ἀνίστασ᾽, ὦ δύστηνε, "καὶ μετάρσιον 

ὅ00 πλευρὰν ἔπαιρε καὶ τὸ πάλλευκον κάρα. 

ΕΚΑΒΗ 
ἔσ' τίς οὗτος σῶμα τοὐμὸν οὐκ ἐᾷς 
κεῖσθαι; τί κινεῖς μ᾽, ὅστις εἶ, λυπουμένην ; 

ΤΑΛΘΥΒΙΟΣ 
Ταλθύβιος ἥκω Δαναϊδῶν ὑπηρέτης, 
᾿Αγαμέμνονος πέμψαντος, ὦ γύναι, μέτα. 

ΕΚΑΒΗ 
ὧ φίλτατ᾽, ἄρα κἄμ᾽ ἐπισφάξαι τάφῳ 
δοκοῦν ᾿Αχαιοῖς ἦλθες ; ὡς φίλ᾽ ἂν λέγοις. 
σπεύδωμεν, ἐγκονῶμεν" ἡγοῦ μοι, γέρον. 
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ΗΒΟΙΠΒΑ 

Ἐπίοῦ ΤΑΙ ΤΗΥΒΙυ5. 
ΤΑΙΤΉΥΒΙΌΒ 

ΔΉ θΥο 588}} 1 ἢπᾶ πεν ἐπαὺ οἵ Ἰαΐε ννὰβ 4θθη 
ΟΥ̓ Πίαμη, Ηδοιθθα, γ6 πδ]45 οἵ τον ὃ 

ΘΟΗΟΘΕΤΒ 

1,9 ὑποῖθ, δηϊσῇ ὑπδ6ο, οα ὑπο σγοιηα οὐἰδιγοιο πο, 
ΤΑΙ ΕΠ νὴ α5, 1165 516 σὰ] ἃ τη ΠοΥ ΤΌ 65. 

ΤΑΙ ΤΗΥΒΙῸΒ 

ὙΥηδῦ 51Π.4}}} 5ἂν, Ζει8 ὃ---ὄἰπαῦ {Ποῖι ἸΟΟΚ᾿ δὲ ο. τ] 6Ὲ ἢ 
Οὖ {πᾶ {Π1|5 ἕαπον ἔα] να ναῖα]ν ΠΟΙα 
Τὸν πουρη δ, γι Πο ἄθοπι ἔπ τ 15 ἃ τὰος οἵ (ο΄, 490 
ΔΉ] ἐμᾶηοο σοπγ]] 6 Ὁ ἢ 411 ἘΠὶπο 5. ἈΠΊΟΠΡ᾽ 1161} ἢ 
ΤΉ Ϊ5--ττνὰβ 5Π6 ποὺ ἔπῸ νγθα! ν ΡΠνν οἴαηβϑ᾽ ἀπ 6 6 ἢ 
Τ15--ννὰβ 5Π6 ποῦ 411- ρυ βρθιοιβ ΡΥ ἢ} 5. νυ ἢ 
Ἀπα πον ΠοῚ οἷἐν ἰ5. 411 βρθάαγτ-ο θυ Πγοννη : 
Ηρ βο] ἃ 5]ανο, οἱ, οΠ]] 1655, ὁπ πὸ σαυτῇ 
Τ16 1}, ΠΟΥ ΠᾺΡ] 655 Πδδα τ} ἀπὲ ἀςΠ]εα, 
ΑἸ, οἱα τὰ [, νεῦ θὲ ἰδ υΐπὸ ἴο αἷς 
Εγα ἴηἴο ἃην 5Πδηηθ μα] ἰοὺ 1 [Ὰ]] ! 
Ατῖβο, 11-οἰδυγ θα, δηα τότ ἐπα δαντϊπ παρ] 
Τὴν Ροάν πᾶ {πίπε ποϑδα 411] 5πον - ΠΟ ΒΡυΘηΐ, δ00 

ΗΕΟΌΒΔ 
Ηδ, γ»πὸ αὐτὸ δποι ἐπαὶ Ἰεϊτοϑῦ ποῖ τὴν ἔΠΓᾺ ΠΟ 
Ἀεβὺ ἢ. - νην αἰδβία") τὴν ουὶθῦ, ποθ δὺς ἔποι ΡῈ ὃ 

ΤΑΙΤΗΥ ΒΙ05 
ΤΑΙ ΠΥ ἱὰ5 1, {πὸ 1λαπδδτβ᾽ μη ἰδίου, 
ΟΥ Αρδπγθμηποη βεηΐ, Ὁ πθαη, ἴον ὑπ 66. 

ΗΕΟΟΒᾺ 

ΒΥ 6 πα, ἔποπα, τὸ οοτηθ θδοδιθα ἔπ6 Δοπαθαπβ νν1}} 
ΤῸ 5]δν της ἴοοῦῷ Ηον βυγεεῖ τῃγ {απ ρδ νγεσα ! 
Ηδβῖς νν6---ιηα κα βρεεά-- ἀποϊεπὲ, Ἰεδα τη6 ο. 

28] 
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ΒΕΚΑΒΗ 

ΤΑΛΘΥΒΙΟΣ 
σὴν παῖδα κατθανοῦσαν ὡς θάψης, γύναι, 
ἥκω μεταστείχων σε" πέμπουσιν δέ με 
δισσοί τ᾽ ᾿Δτρεῖδαι καὶ λεὼς ᾿Αχαϊκός. 

ἘΚΑΒΗ 
οἴμοι, τί λέξεις ; οὐκ ἄρ᾽ ὡς θανουμένους 
μετῆλθες ἡμᾶς, ἀλλὰ σημανῶν κακά; 
ὄλωλας, ὦ σταῖ, μητρὸς ἁρπασθεῖσ᾽ ἄπο" 

ἡμεῖς δ᾽ ἄτεκνοι τοὐπὶ σ᾽" ὦ τάλαιν᾽ ἐγώ: 
πῶς καί νιν ἐξεπράξατ᾽ ; ἀρ᾽ αἰδούμενοι ; 
ἢ πρὸς τὸ δεινὸν ἤλθεθ᾽ ὡς ἐχθράν, γέρον, 
κτείνοντες ; εἰπέ, καίπερ οὐ λέξων φίχα. 

ΤΑΛΘΥΒΙΟΣ 
διπλᾶ με χρήξεις δάκρυα κερδᾶναι, γύναι, 
σῆς παιδὸς οἴκτῳ" νῦν τε γὰρ λέγων κακὰ 
τέγξω τόδ᾽ ὄμμα, πρὸς τάφῳ θ᾽ ὅτ᾽ ὥλλυτο. 
παρῆν μὲν ὄχλος πᾶς ᾿Αχαϊκοῦ στρατοῦ 
πλήρης πρὸ τύμβου σῆς κόρης ἐπὶ σφαγάς" 
λαβὼν δ᾽ ᾿Αχιλλέως παῖς Πολυξένην. χερὸς 
ἔστησ᾽ ἐπ᾽ ἄκρου χώματος, πέλας δ᾽ ἐγώ" 
λεκτοί τ᾽ ᾿Αχαιῶν ἐ ἔκκριτοι νεανίαι, 
σκίρτημα μόσχου σῆς καθέξοντες χεροῖν, 
ἕσποντο. πλῆρες δ᾽ ἐν χεροῖν λαβὼν δέπας 
πάγχρυσον αἴρει χειρὶ παῖς ̓ Αχϑλέως 
χοὰς θανόντι πατρί: σημαίνει δέ μοι 
σιγὴν ᾿Αχαιῶν παντὶ κηρῦξαι στρατῷ. 
κἀγὼ καταστὰς εἶπον ἐν μέσοις τάδε' 
συγᾶτ᾽ : ᾿Αχαιοί, σῖγα πᾶς ἔστω λεώς, 
σίγα, σιώπα" νήνεμον δ᾽ ἔστησ᾽ ὄχλον. 
ὁ δ᾽ εἶπεν" ὦ παῖ Πηλέως, πατὴρ δ᾽ ἐμός, 
δέξαι χοάς μου τάσδε κηλητηρίους, 
νεκρῶν ἀγωγούς" ἐλθὲ δ᾽ ὡς πίῃς μέλαν 



ΗΕΟΙΒΑΆ 

ΤΑΙΤῊΥΒΙΓΒ 

Ταᾶν, {παῦ ἐποι πιαγϑῦ θὰσν τῃν ἀδδα ΟΠ], 
Ι οοπῖα ἴῃ αποϑὺ οἵ {πε ; ἃ πα βοηΐ δὴ 1] 

ΟΥ̓ Αἰνειβ᾽ ἔννο βοὴ5 δηᾶ {πὸ Ασμδθδῃ [ὉΚ. δ10 

ΠΕΈΟΟΒΑ 
νοα '-πταν παν ννου]αοὺ βὰν  Νοῖ ἃ5 ἴο οπθ ἡδαίῃ- 

ἀοοιοα 
απ δὲ ἔποῖ ἴο της, θυ που] απ ρ πον νῸ65 Ὁ 
ΟὨΠ]4, ἔπου Πμαρὲ ρου ϊβμ θα, ομὰ ἔν τοῦ ποὺ ἴοι ! 
ΟὨΠ]41655, ἃ5 Τουο τη [Π66, 4. 1-- -ἀἢ ννγεῖοι "-- 
Ηον ἀϊά γε 51ὰν Ποὺ ὃ---πονν ὃ- ἢ σονούθηοα τηθϑῦ, 
Οὐ νῖτ Ὀγαΐα οαΐναρθ, 85 ΤΠΘ6Ὲ 5] ν ἃ ἴὉὈ6, 
Ἀποίεπὸ ὃ ΤῸ]] οπ, ὑποιρὴ 411] ἀπϑυνεοῦ ὑπ γ ἰ4]68. 

ΤΑΙΤΉΗΥΒΙΒ 
Τν οἴο!α ἐθαγ- τυ θαΐθ ννουἹαάβὺ ὑποῖι νυ ]πι {ΠῸΠῚ τὴ 6 
πὶ Ρἱἐν ἴον ἔπγ ομ]]4. Μίπα αγεβ 5Π4}} νσεαὲρ 
ΤῊΘ ἴα]θ, ἂβ Ὀν πὸ σγᾶνα ὑγΠ θη 5Π6 ννὰ5 ἀγίηρ. 620 
ΤΠετα τηοὺ τνᾶβ 811 Ασμαθδ᾿β νναυυου- Ποβὺ 
ΤὨτοησοα αὖ {πΠ6 στᾶνα ἴο 566 ἴῃγ ἀδπρ  οΥ 5] 1. 
ΤΉΘη ἴοοῖκ ΔΟΒΠ]65᾽ θὸπ ΡΟΪγκΟΠδ᾽ 5 Πδηά, 
Απᾶ ὁπ {Ππὸ ποι ηα᾽ 5 με σηΐ βοῦ ΠΟΥ : [ βἰοοα Ὀν. 
Απα [Ο]]ονγ αὶ οὔ πε Αομαθδηβ οἤοβθη γοῦ 5 
μοθα Παπᾶβ. 5ῃου]α οὐ {Π6 βἰσαρο]ηρς οἵ τ γ 

Τάτ}. 
Το ἑακίηρ ᾿ἐννιχὶ Πβ. παι )5. ἃ ΟΠ ]1σ 6. ὈΥΙΠ]66, 
Ρυγα σο]α, ΑΟΘΒΠ]6β᾽ βοὴ ἴο Πἰβ ἀδδα 51τῈ 
Ὀυῖη]ς -οἰδουϊηρβ ρουτεα, πα βἰσηθα τηθ ἴο ΡΥΟο]αίτη 
5Π6Θποα απίο ἐπα νΠο0]6 Αομαδαῃ Ποβί. 580 
Βγ Πίηιν 1 βἱοοά, πᾶ ἴπ ὑπὸ τηϊάϑὺ ἴῃ οὐἹεᾶ : 
“ΒΘ ησθ, Αομαθαπβ ! ΗμβΠῃεα ΡῈ 4}} {πε Πορβὶ ! 
Ῥεδοε !---ποῦ ἃ ννογα !᾿-- 50 Ὀγθαῦῃ] 655 5.16 6 {Π6 [ΟΙΚ. 
ΤἬΉΘη 5Ρ8Κε Πα : “ὅοπῃ οἵ Ῥεϊδυβ, ἔα ΠῚ τηΐηθ, 
ἈΑοοορὺ ΠῸπῚ τηα ἔπ 86 αὐῸΡ5 ῬτΟΡ  ἰαΐουυ, 
ΟΠοβί-ταϊϑίησ. ταν ὕπου πρὶ ἴο αγ]πηὶς Ραγα Β]οοά 
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ΒΚΑΒΗ 

κόρης ἀκραιφνὲς αἷμ᾽, ὅ σοι δωρούμεθα 
στρατός τε κἀγώ' πρευμενὴς δ᾽ ἡμῖν γενοῦ, 
λῦσαί τε πρύμνας καὶ χαλινωτήρια 
νεῶν δὸς ἡ ἡμῖν πρευμενοῦς τ' ἀπ’ Ἰλχώυ 
νόστου τυχόντας ' πάντας εἰς πάτραν μολεῖν. 
τοσαῦτ᾽ ἔλεξε, πᾶς δ᾽ ἐπηύξατο στρατός. 
εἶτ᾽ ἀμφίχρυσον φάσγανον κώπης λαβὼν 
ἐξεῖλκε κολεοῦ, λογάσι δ᾽ ᾿Αργείων στρατοῦ 
νεανίαις ἔνευσε παρθένον λαβεῖν. 
ἡ δ᾽ ὡς ἐφράσθη, τόνδ᾽ ἐσήμηνεν λόγον' 
ὃ ὦ τὴν ἐμὴν πέρσαντες ᾿Αργεῖοι πόλιν, 
ἑκοῦσα θνήσκω" μή τις ἅψηται χροὸς 
τοὐμοῦ" παρέξω γὰρ δέρην εὐκαρδίως. 
ἐλευθέραν δέ μ᾽, ὡς ἐλευθέρα θάνω, 
πρὸς θεῶν μεθέντες κτείνατ᾽- ἐν νεκροῖσι γὰρ 
δούλη κεκλῆσθαι βασιλὶς οὖσ᾽ αἰσχύνομαι. 
λαοὶ δ᾽ ἐπερρόθησαν, ᾿Αγαμέμνων τ᾽ ἄναξ 
εἶπεν μεθεῖναι παρθένον νεανίαις. 
οἱ δ᾽ ὡς τάχιστ᾽ ἤκουσαν ὑστάτην ὄπα, 
μεθῆκαν, οὗπερ καὶ μέγιστον ἣν “κράτος. 
κἀπεὶ τόδ᾽ εἰσήκουσε δεσποτῶν ἔ ἔπος, 
λαβοῦσα πέπλους ἐξ ἄκρας ἐπωμίδος 
ἔρρηξε λαγόνος εἰς μέσον παρ᾽ ὀμφαλόν, 
μαστούς τ᾽ ἔδειξε στέρνα θ, ὡς ἀγάλματος, 
κάλλιστα, καὶ καθεῖσα πρὸς γαῖαν γόνυ 
ἔλεξε πάντων τλημονέστατον Δόγον' 
ἰδοὺ τόδ᾽, εἰ μὲν στέρνον, ὦ νεανία, 
παίειν προθυμεῖ, παῖσον, εἰ δ᾽ ὑπ᾽ αὐχένα 
χρήζξεις, πάρεστι λαιμὸς εὐτρεπὴς ὅδε. 
ὁ δ οὐ θέλων τε καὶ θέλων οἴκτῳ κόρης, 
τέμνει σιδήρῳ πνεύματος διαρροάς: 
κρουνοὶ δ᾽ ἐχώρουν. ἡ δὲ καὶ θνήσκουσ᾽ ὅμως 



ΗΒΟΒΑ 

Αι -τν ΕἸ] ΤτΌτ ἃ τηαῖα, δε ρίνθ ἴὉ {Ππ6Ὸ, 
ΤΠῸ Ποβὲ ἀπὰ 1. Οὐδοίοιιβ ἴο ὰ5 θὲ ποι: 
ΜΟυΟ βαΐο τις ἴο οαδὲ Ἰοοβα ὑπῸ βἴθυηβ ΠΩ οαγ5 
ΟΥ̓ ΤΠ 656 5105, Κίπα]ν Πποιμθ- γί ασ ἴο υν 540 
Ετοιὰ ΤΊΟΥ, Πα 4}}] ἴο σθᾶοῃ οὐ [Ὁ Ποὺ] πα.᾿ 
50 ΒρᾶΚε Πο,--ἰη ὑπαῦ ργάγου Ἰοϊη δα 411 πὸ Ποϑῦ,--- 
ΤΉΘη ργαβροα ἢἷ5 σο] ἀθη- ]αἴθα [Ὁ] ἢ οἢ᾽5. ὨΠ]Ὸ, 
γον ἔγομπα {πὸ 506 αῖ], πα ἴο ἔΠοθ6 πόθοι νοι! 5 
ΟΥ̓ Αὐροβ᾽ ννᾶῖ- ποβὺ β'σηθα ἴο βεῖζε {πΠῸ πηδ]α. 
Βιυιΐύ 5116, δ πρ νγαγα ἐπ θοῦ, Βρακ α ΤΌυ ἘΠ {Π15 ΒΡΘΘῸΙ : 
“Ὁ Αὐρῖνοβ, γε ψἘΪΟΠ Ἰαϊα τὴν οἷν ἰονν, 
Ετδα- 116 1 αἴθ : οἡ τὴν ἤθβῃ Ἰοὺ ΠΟ τηδπ 
[μνῪ Παπα : ἀπΠΗΪ ΠΟ Πρ νν1}} 1 γ᾽ 6] τὴν προῖς. 
Βαυῦ, Ὀγ ὑπὸ ὅοα5, ᾿εὖ πα βίδηα ἔγθθ, {πΠ6 ψνῃ1]|6 δῦ0 
Υε αν, ὑπαῦ 1 τὰν ἀτα ἔτθο ; [Ὁ 1 5ῃδιηθ 
51ἀνὲ ἴο "»ὲ οα]]6α ἴῃ Ηδάθ8, ψνηο τὴ γον ἃ].᾿ 
ΚΥρ6Α ᾿ ἰκα ἃ σγϑαῦ 568 ΤΌ δα {Π6 μοβὺ : ἴπΠῸ Κίηρσ 
ϑραϊκε ἴο ὑπῈ γοιῦ]5 ἴο 1εὖ ὑπ ταϊάθη ΡῸ. 
Απα ἐπον, 5005 ἃ5 ὑπὸν Ποδαγα ἐπαῦ Ἰαδὺ θεμθϑὶ 
ΟΥ̓ πῃ οὗ οι οἴεϑῦ πὶρηῦ, ἄσονν θδῸ Κ {πὸ Πάπα. 
Απᾶ 516, θη {Πϊ5 56. Πρανα, ΠΟΙ πηαϑίουβ ψνΟ , 
Ηεὺ νεβίατα σγαϑροᾶ, δῃα ἔτοιη. ὑπΠ6 5Που] 615 

Πεϊσμὶ 
Πδηΐ τ ἀἄοννη Ποὺ 546, ἄόννῃ ἴο {πὸ νναἰϑῦ, 
Απαᾶ θοβοῖὴ 5ῃοννεα δηα ᾿γδαςίβ, ἃ5 οἵ ἃ δἴαζϊιι, 500 

Μοβϑὺ ἔδϊν ἢ ἀπ, ον ίηρ ἴο {Π6 δῦ θῃ Ποὺ Κποο, 
Α νογᾶ, οὗ 411 ννογβ τυοβϑῦ Πογοῖο, 5ρᾶΚε : 
“10 πεσο, Ο γουΐῃ, 1 ἴμου τὸ [αἰπ ἴο οἰκο 
Μνυ Ργδαβῦ, βύσικα ποῖηθ : θα 1 θα πθαῖ τὴν πθοὶς 
Ποῖ ννου]Ἱα οϑῦ, μδτα τὴν ὑῃγοαῦ 15 θατοα ἴο {πΠε66.᾿ 
Απα ἢε, Ἰοῖἢ) ἀπα γε ἔαϊη, ἔῸυ γατῃ οἵ ΠΟΥ, 
ΟἸδανος ἢ ἐπε οὔθ] ἔπ σπαπποὶς οὐ ἐπα Ὀγεδίῃ: 
Εουΐῃ συβπεα {πε ᾿1{6-ϑρυϊηρβ: Ὀαῦ 5Π6, ὄδνθὴ ἴῃ 

ἄδατῃ, 
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ΒΕΚΑΒΗ 

πολλὴν πρόνοιαν εἶχεν εὐσχήμως πεσεῖν, 
κρύπτουσ᾽ ἃ κρύπτειν ὄμματ᾽ ἀρσένων χρεών. 
ἐπεὶ δ᾽ ἀφῆκε πνεῦμα θανασίμῳ σφαγῇ, 
οὐδεὶς τὸν αὐτὸν , εἶχεν ̓ Αργείων πόνον" 
ἀλλ᾽ οἱ μὲν αὐτῶν τὴν θανοῦσαν ἐκ χερῶν 
φύλλοις ἔβαλλον, οἱ δὲ πληροῦσιν πυρὰν 
κορμοὺς φέροντες πευκίνους, ὁ δ᾽ οὐ φέρων 
πρὸς τοῦ φέροντος τοιάδ᾽ ἤκουεν κακά" 
ἕστηκας, ὦ κάκιστε, τῇ νεάνιδι 
οὐ πέπλον οὐδὲ κόσμον. ἐν χεροῖν ἔχων ; 
οὐκ εἶ τι δωσων τῇ περίσσ᾽ εὐκαρδίῳ 
ψυχήν τ᾽ ἀρίστῃ ; τοιάδ᾽ ἀμφὶ σῆς λέγω 
τς θανούσης" εὐτεκνωτάτην δὲ σὲ 
πασῶν γυναικῶν δυστυχεστάτην θ᾽ ὁρῶ. 

ΧΟΡΟΣ 

δεινόν τι πῆμα Πριαμίδαις ἐπέζεσε 
πόλει τε τὴμῇ" θεῶν ἀναγκαῖον τόδε. 

ΕΚΑΒΗ 
ὦ θύγατερ, οὐκ οἶδ᾽ εἰς ὅ τι βλέψω κακῶν 

πολλῶν παρόντων" ἢν γὰρ ἅψωμαί τινος 
τόδ᾽ οὐκ ἐᾷ με, παρακαλεῖ δ᾽ ἐκεῖθεν αὖ 
λύπη τις ἄλλη διάδοχος κακῶν κακοῖς. 
καὶ νῦν τὸ μὲν σὸν ὥστε μὴ στένειν πάθος 
οὐκ ἂν δυναίμην ἐξαλείψρασθαι φρενός" 
τὸ δ᾽ αὖ λίαν παρεῖλες ἀγγελθεῖσά μοι 
γενναῖος. οὔκουν δεινόν, εἰ γῆ μὲν κακὴ 
τυχοῦσα καιροῦ θεόθεν εὖ στάχυν φέ ἕρει, 
χρηστὴ δ᾽ ἁμαρτοῦσ᾽ ὧν χρεὼν αὐτὴν τυχεῖν 
κακὸν δίδωσι καρπόν ; ἀνθρώποις δ᾽ ἀεὶ 
ὁ μὲν πονηρὸς οὐδὲν ἄλλο πλὴν κακός, 
ὁ δ᾽ ἐσθλὸς ἐσθλός, οὐδὲ συμφορᾶς ὕπο 
φύσιν διέφθειρ᾽, ἀλλὰ χρηστός ἐστ᾽ ἀεί ; 



ΗΒΠΕΟΌΒΑ 

Τοοῖ οἰϊοἔθϑυ ἐπουρ)ῦ ἀθοουοιβ]ν ἴο [Ἀ]], 
Ηἰαΐπρ νμαῦ πα δὴ {ΓΟ ΠῚ} Π16 η᾿5 ΘΚ 65 5Π00]4 Ρ6. 070 
Βυῦν θη 516 δα βρθηΐ πδὺ Ὀγθαῦ ᾿πθαὶἢ ὑπαὺ ἀδαν}- 

ΒΕ ΌΚΟ, 
᾿λ ἢ Λυρῖνο ᾽ραη ΠΪ5 [δϑι ---ΠῸ γδ {116 5816 : 
Βα βοιλθ ΠΡροὴ ἐπε ἀθδα ἡγοῦ βεγδυνίηρ Ιθανθβ 
Οαΐ οὗ {πεῖν παπάς, πα βοπθ Πθὰρ Π]ρ ἢ Π6 ῥγγδ, 
Βυϊηρίηρ' υἷη6- ὈΠ|6ῖβ ἘΠῚ Π 6: νἤοϑο θᾶγθ ποῖ 
Ηδαγὰ ϑιιο ἢ πα σο ἢ τ Ρυΐτος οὗ Πΐτη ὑπαῦ θάᾶγὸ : 
“ Ἰ)οϑὲ βἐαπα 5.1}, θαβϑϑὺ δανξ, ἢ ποιρὶ ἴῃ πη .--- 
ἤοθα ἴον ἀπὸ ππαΐά θη, ποῖ Ππθὺ οὐ παηηθηΐ ὃ 
Νοιυρ) νην ἐποὺ οἶνα ἴο ὁΠ6 ἴῃ σοι ᾶρα τηδίο ἢ} } 655, 
Νοθ]οϑὺ οἵ 508] ὃ 

ΘΌΟἢ, ἴα {π6 [416 1 [6]} ῦ80 
ΟΥ̓ τὴν ἀεδα οἢ1]4. Μορὺ μ]6βϑῦ ἴῃ τπούῃουῃοοῦ 
Ιοοπηῦ {π6ὲ οὗ ἃ}1 σοθλθη, ἃ Πα τποϑὺ ΠᾺΡ} 655. 

σΗΟΗῦΒ 
Πυθα μὰ]6 οὐ ΕἸ μ 5 116 ΔΠ6 οὖν Παίῃ ρουτγε 
[15 Ἰανα-ἢοοῦ :-- τς μδαν θη 5 γδϑβῦ!δθα. 4ΟΟΏ). 

ΗΒΟΌΒΑ 
᾿)αυρ ον, Ε Καον ποῦ οι νυν παῦ 1115 ἴο Ἰοοῖς, 
50 ΤΊ ὩΥ ἘΠ ΌΠρ᾽ τὴη6 : 1 ἴο ὑΠ|15. 1 1, 
ΤΠαὺ Πϊηἀθυθ ὶῃ τὴ : ἔθθηο 6 ΒΟ ΠῚ π16 ἀραὶῃ 
Δποῦμον ρουἱοῖ, οὐι- βου ηρ᾽ 1115 οἡ 1115. 
Απαᾶ πονν 1 οαηποῦ ἔτου τὰν 508} Ὀ]οὺ ουὖῦ 
ΤῊ ΐης ἀροην, ὑπαὺ 1 5ῃου]α τν81}} Ὁ ποῦ. 590 
Υεὐ Ππαϑὺ ποῖ θαυγεα ὑπ υνουῦϑῦ, μι οο]αϊμοα ἴο τὴ 6 
50 ΠΟΌΪ]6. [Ι,ο0, πον βύσδηρα, ὑΠαὺ δν]] 501] 
Ἠφάνθη-] δὲ νυ ὉΠ} βθαβοιβ [811, θΘᾶγ5 ΦΌΟΟΪΥ ΟἸΌΡΒ, 
ὙγΏ1|6 {Π6 ροοα, 16 10 {8116 }}} οὐ 115. ἀτι65, 
ἰνε5 αν] ἔστ : θα ΑἸνναγϑ ΔΥΠΟΠο᾽ ΠΊΘῺ 
ΤῊ6 οἰ {8 ποι! προ 6156. ΤΠλη ον] 15, 
ΤῊΘ ΠΟΌΪ]6, πο ]6, ποὺ ᾿πϑαῦῃ ἔουςι θ᾽ 5 βυγ δος 
Μαντθὺῃ Π15 παΐασθ, θα 15 φΟΘΩ͂ ΑἸ ιναγ. 
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ΕΚΑΒΗ 

ἄρ᾽ οἱ τεκόντες διαφέρουσιν ἢ τροφαί ; 
ἔχει γε μέντοι καὶ τὸ θρεφθῆναι καλῶς 
δίδαξιν ἐσθλοῦ' τοῦτο δ᾽ ἦν τις εὖ μάθῃ, 
οἶδεν τό γ᾽ αἰσχρόν, κανόνι τοῦ καλοῦ μαθών. 
καὶ ταῦτα μὲν δὴ νοῦς ἐτόξευσεν μάτην' 
σὺ δ᾽ ἐλθὲ καὶ σήμηνον ᾿Αργείους τάδε, 
μὴ θυγγάνειν. μοι μηδέν᾽, ἀλλ᾽ εἴργειν ὄχλον 
τῆς παιδός. ἔν τοι μυρίῳ στρατεύματι 
ἀκόλαστος ὄχλος ναυτική Τί ἀναρχία 

κρείσσων πυρός, κακὸς δ᾽ ὁ “μή τι δρῶν κακόν. 
σὺ δ᾽ αὖ λαβοῦσα τεῦχος, ἀρχαία λάτρι, 
βάψασ᾽ ἔνεγκε δεῦρο ποντίας ἁλός, 
ὡς παῖδα “λουτροῖς τοῖς πανυστάτοις ἐμήν, 
νύμφην τ᾽ ἄνυμφον παρθένον τ᾽ ἀπάρθενον, 
λούσω προθῶμαί θ᾽: ὡς μὲν ἀξία, πόθεν; 
οὐκ ἂν δυναίμην' ὡς δ᾽ ἔχω: τί γὰρ πάθω; ; 
κόσμον τ᾽ ἀγείρασ᾽ αἰχμαλωτίδων πάρα, 
αἵ μοι πάρεδροι τῶνδ᾽ ἔσω σκηνωμάτων 
θάσσουσιν, εἴ τις τοὺς νεωστὶ δεσπότας 
λαθοῦσ᾽ ἔχει. τι κλέμμα τῶν αὑτῆς δόμων. 
ὦ σχήματ᾽ οἴκων, ὦ ποτ’ εὐτυχεῖς δόμοι, 
ὦ πλεῖστ᾽ ἔχων κάλλιστά τ᾽, εὐτεκνώτατε 
Πρίαμε, γεραιά θ᾽ ἥδ᾽ ἐγὼ μήτηρ τέκνων, 
ὡς εἰς τὸ μηδὲν ἥκομεν, φρονήματος 
τοῦ πρὶν στερέντες. εἶτα δῆτ᾽ ὀγκούμεθα 
ὁ μέν τις ἡμῶν πλουσίοις ἐν δώμασιν, 
ὁ δ᾽ ἐν πολίταις τίμιος κεκλημένος. 
τὼ δ᾽ οὐδέν' ἄχλως φροντίδων βουλεύματα 
γλώσσης σε κόμποι. κεῖνος ὀλβιώτατος, 
ὅτῳ κατ᾽ ἦμαρ τυγχάνει μηδὲν κακόν, 



ΗΒΟΌΒΑ 

Βγυ Ὀ]οοά, οἵ πιιυέιγδ, 15 ἔπ αἰ ΠἜγθ πος τηδάθ ὃ 
Βοοῖῃ, σαπῖα παρῦανδ ὈΥΪ ΠΡ. ὉΠ ἸΘΒΒΟΠΪ Πρ; 000 
Ιὴ ποῦ] 655 ; ΔΠ6 νΠοθο ᾿θᾶγηϑ ὑΠ|5. ἡν6}} 
Βγ Πομοι 5 Του Πβΐοπθ Κποννεῦ ἢ ὈάΒΘ 655 ἴοο :-- 
ΑΙ, ἀπάανα!]ηρ ΑΥτονν 5. οὐ ὑΠ6 τηϊη61!} 
Βαΐ ρὸ ἔποιυ, ἴο {πΠ6 Αὐρῖνοβ ὉΠ15 ῬυΟΟ] Π}, 
ΓΠαῦ ποπο τὰν ἀδαρ]ζον τοῦο}), θαὺ ὑπαῦ ὑπο ν Καορ 
Π6 οὐον α ὑπ πο6 : ἴῃ ἃ υνᾶ τ ταν ἀπο] ἃ 
Τανν 1655 ὑΠι6 Π10}} 15, πα ὕΠ6 5 ΡΠ ἢ 5 ̓Ισθμο 6 
Οαἰτανοποὺῃ ἤδληιο-- -ὑΠδν γ81] οα ΠΟ 51π5 ποῦ ! 

[αὶ ΤΑΙΖΤῊΨΥ Β1053, 

Βαΐ, αηοίφῦ Παπαμα], ἴαϊκΘ ἃ ν6 556] ἴΠοιι, 
ΛΑπα ἀρ, ἀμ οὔ ὕΠ6 5θὰ-υῖπ 6 ΠΙ ΠΟΥ Ὀυϊηρ, 010 
ΓΠαὺ τ} ὑπ6 Ἰαϑὺ θαὺ 1 πᾶν νγαβ]}} τὴν ΟΠ], .--- 
ΤῊ τά 6 ἀπε 464, ταὶ ἃ ταὶ πὸ τηον6,"--- 
Αμα ἰὰν Πδὺ οιὖ---ἃβ τηθοῦ 15, πον οδη ΓΤ 
Υεῦ ἃ5 1 γηδν ; ἴον ἴο, ννπαῦ ρ]]1ρ Ὁ 15. τηϊη6 ! 
{Ἔνν 615 Πποτὰ ἔθ] ]ονν -οαρεϊνοϑ νν 11} 1 σαῦπον 
ὙΥΠῖοΙι ἄν 61], τὴν ποῖρ ἢ θουν-- ὉΠ γᾺ}}5, 6658 ὑθηὺβ νυ ὉΠ 1), 
ΤῸ παρ᾿ ἅν, ἴο οἷν ἰοΤ 5 πΠΊ ΠΟ, 
Ηδ1}} ἃπγ ϑἴοϊ θη ἐγδάβασα οἵ ΠῸῚ Πομιο. 
Ο 5ἴαζεϊγ Π4115, Ὁ ποιὴθ 80 ᾶρρυ οποβ ! 
Ο τἱοὴ ἴῃ ἔαϊν ρα μληοοθ, φοοα θοῦ οἤβρυϊηρ,, 6090 
Ῥυίδση !--ἃἂηᾷ [,, ἃ Ρ,ΟΥ Ἰνδαα ΟΥΟνγ Π6 6 10 505 ! 
Ηονν 16 νγὲ Ῥγουρ ἴο ποιρηϊ, οἵ οΪάθη ρυ14 6 
ΒΌΙΡΡοΘα Ρθάχγ ! Ἀπά Ιο, γγε πγδη 816 ρε!δα αρ, 
Ομ οὔ 5 ἴον ὑπ6 τἱομθς οὗ Πἷβ Ποιιβ6, 
Απαᾶ οπα ἴον ποποῖῖ ἴῃ ὑπΠ6 τπποὰΐ 5 οἵ πθη ! 
686 {π|ηρϑ8 0) ὲ ποιρῆῦ. ΑἸ] ναΐῃ Π 6 Ποαγὶ 5 ἀ εν βίη ρ5, 
ΤΠ ναπηὐηρθ οὗ {πε ἴοησιιο ! Μορὺ ]6ϑ 15 - 
ΤῸ ΠΟΙ ΠῸ ἘΝ θ68}]5 5 ἘΝ 5 681 ΟΠ. 

1 Νὼὺ Ρ]})]ΟΒΟΡΠΪΟ που] ]Ἰζίη θα ἃν 41} ὕο ἀβϑιδρθ ΠΥ ΒΟΡΓΟΥ͂,, 
3.ΑᾺ58 Ῥείηρ ππἰύθα ἴο ΑΟΠ11165 1 θα, 
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ΒΚΑΒΗ 

ΧΟΡΟΣ 
ἐμοὶ χρῆν συμφοράν, στρ. 
ἐμοὶ χρῆν πημονὰν γενέσθαι, 
᾿Ιδαίαν ὅτε πρῶτον ὕλαν 
᾿Αλέξανδρος εἰχατίναν 
ΕῚ 7 » « ἩΥΣ ἈΕῚ Τὸ ΄ὔ 

ἐτάμεθ᾽, ἅλιον ἐπ᾽ οἶδμα ναυστολήσων 
“Βλένας ἐπὶ λέκτρα, τὰν 

ι Ν 

καλλίσταν ὁ χρυσοφαὴς 
“Ἅλιος αὐγάζει. 

΄ 

πόνοι γὰρ καὶ πόνων ἀντ. 
ἀνάγκαι κρείσσονες κυκλοῦνται, 

Ν Ὁ ΕΡῚ γΣ0.3ἅ » ,ὔ 

κοινὸν δ᾽ ἐξ ἰδίας ἀνοίας 
κακὸν τᾷ Σιμουντίδι γᾷ 
ὀλέθριον ἔμολε συμφορά τ᾽ ἀπ᾽ ἄλλων. 
ἐκρίθη δ᾽ ἔρις, ἃν ἘΡΟῊΪΞ 
δᾳ κρίνει τρισσὰς μακάρων 
ππαδ ον ταις ούτας ᾿ 

ἣΡΒ ἷ ἐπῳδ. 
ἐπὶ δορὶ καὶ φόνῳ καὶ ἐμῶν μελάθρων λώβᾳ: 
στένει δὲ καί τις ἀμφὶ τὸν εὔροον Εὐρώταν᾽ 
Λάκαινα “πολυδάκρυτος ἐ ἐν δόμοις κόρα, 
πολιόν τ᾿ ἐπὶ κρᾶτα μάτηρ 
τέκνων θανόντων 
τίθεται χέρα δρύπτεταί τε παρειάν, 
δίαιμον ὄνυχα τιθεμένα σπαραγμοῖς, 

ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ 
γυναῖκες, “Ἑκάβη ποῦ ποθ᾽ ἡ παναθλία, 
ἡ πάντα νικῶσ᾽ ἄνδρα καὶ θῆλυν σπορὰν 
κακοῖσιν ; οὐδεὶς στέφανον ἀνθαιρήσεται. 

ΧΟΡΟΣ 
τί δ᾽, ὦ τάλαινα σῆς κακογλώσσου βοῆς ; 
ὡς οὔποθ᾽ εὕδει λυπρά σου κηρύγματα. 



ΗΕΟΒΑ 

ΘΗΟΗΒ 
Μν ἄοοιι οἵ αἰθαρῦευ νὰ νυ ἴδῃ, (9:ν.) 
ΤῈ ἀοοιὰ οὗ Ὠλῖη Δ σι 5} νγὰ5 564] 66, 680 

ὙΠ δὴ οἵ Ῥαγὶβ πὸ Ηὶπ6- 5 Πα τ νου βυἸτθ ἢ 
ὕγμοπ [148, ὑπαῦ δαυυπυναγα πον τθο]θά, 

Τὸ τἱάδ ὀνϑὺ υἱάρθβ βαν ον ΕΓ ηδα, 
ΤΠ] {πὸ θυ 46- 64 οἵ Ηε]θὴ τνὰς ὑνοη, 

Ὑομλη ἔαϊ θοῦ οἵ 4}} ὑπαὶ θὲ Πρητεπο 
Βν {πὸ ρο]Ἱα οἵ {Ππὲ βι1η. 

ον θα. 016- το 1}5, ν θὰ, ἀἘβο]α θη β (1ηι.) 
Υ δῦ 5ουδι Δτοι ἢ τι5 οἷοϑα ; 

Απα {πὸ ῸΠν οὔ ὁπ6 5 {π6 πο 8 θ40 
Π)δϑισποίίοι οὔ ἃ] 16 ἔρθ5 

(οπηθίῃ υὰΐῃ Ὦν Θ᾽ πηοἶθ᾽ υναῦθυϑ. 
50 ἡπασεα 5 ὑπὸ Ἰπαρηθηῦ ροἴνθη 

Δ Ώδὴ οἡ [ἃ {πὸ δὑυῖξε οὐ [π6 Ἰαπρ ξουβ 
ΟΥ̓ τὉΠπ6 ΒΙεβϑθα νγὰς ϑυγίνθῃη, 

Εὸν Ραΐ!]6, ἔου τηαστά δι, ἰῸν στ αϊῃ (ἔγροι(ε) 
ΟΥ̓ τὐΐπὸ Π8]]5 :-ὐὸν Επγοῖα8 ᾿ς πη δ, θῦο 

γεν Ί ἢ ὕθανϑ ἔον ὉΠ 61" ποτ Θβ᾽ ἀπά οίην 
6 τηδίἀ θη ΓιΔοοηΐδη ΟΊΙΌΔΗ, 

ὙΠ τα τοπάεῦῃ ΠΟΥ ἔγαβθοθ ΠΟΔΥΥν 
ἢ 6 τοῦῃοὺ ἴον βοὴς ἐπαῦ αὐτὸ ἀθδᾶ, 

Αμπα πεῖ Ομ θοῖκα Ὁ τγοα- ἔπ ον 5. ἃ’ Ὲ ΡΌΥΥ, 
Αμα Ποὺ Πρ ΥΒ ἃ16 γϑᾶ. 

πίθον ΠΑΝΌΜΑΙΡ, γ01{}, ὑδαγογ5 σαγτ ηρ ἃ σουογοίί ο0»}αρ. 

ἩΗἩΛΝΌΜΑΤΙΌ 

νοθη, Ο νη ϑτα 15 Ἡδοῦθα, βου ον 5 666, 
ὟΥΠο ραββοῖῃ ὄνεὺν τη8}, ἃ}1} νυν ουηδηίης, 
Ιὴ ψοθβ ὃ ΝῸ Τη8 5Π4]}] ἴδῖκα ἄνγᾶν ΠΟΥ ΟἸΤΌΟΜΉ. ὑ00 

ΘΟΗΠΟΗΌΒ 

ὙνΠπαῦ πον, Ὁ Πάρ]685 νοῖοα οἵ εν}]- ΒοσΊηρ' ἢ 
584}} τῆν πε᾽ εἰ 5166}, ὑμγ Ρυ 15} 195 οὗ συϊεῖ» 

29] 



ΕΚΑΒΗ 

ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ 
Ἑκάβῃ φέρω τόδ᾽ ἄλγος: ἐν κακοῖσι, δὲ 
οὐ ῥάδιον βροτοῖσιν εὐφημεῖν στόμα. 

ΧΟΡΟΣ 
καὶ μὴν περῶσα τυγχάνει δόμων ἄπο 
ἥδ᾽, εἰς δὲ καιρὸν σοῖσι φαίνεται λόγοις. 

ΘΕΡΑΠΑΙ͂ΝΑ 
ὦ παντάλαινα κἄτι μᾶλλον ἢ λέγω, 
δέσποιν᾽, ὄλωλας, οὐκέτ᾽ εἶ βλέπουσα φῶς, 
",΄ » ὃ τ ϑ" θ , ᾿ ἄπαις, ἄνανδρος, ἄπολις, ἐξεφθαρμένη. 

ΕΚΑΒΗ 
670 οὐ καινὸν εἶπας, εἰδόσιν δ᾽ ὠνείδισας. 

2 Ν , Ν 7 

ἀτὰρ τί νεκρὸν τόνδε μοι Τολυξένης 
ἥκεις κομίξουσ᾽ ,» ἧς ἀπηγγέλθη τάφος 
πάντων ᾿Αχαιῶν διὰ χερὸς σπουδὴν ἔχειν ; 

ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ 
ἥδ᾽ οὐδὲν οἶδεν, ἀλλά μοι Πολυξένην 
θρηνεῖ, νέων δὲ πημάτων οὐχ ἅπτεται. 

ΕΚΑΒΗ 
ὯΝ 2 Ν ΄ “ δ -“ ΄ὔ οἱ ᾽γὼ τάλαινα: μῶν τὸ βακχεῖον κάρα 
- ἴω - Ψ. ,ὔ 

τῆς θεσπιῳδοῦ δεῦρο Κασάνδρας φέρεις ; 
ΘΕΡΑΠΑΙΝᾺ 

ἴω ͵7ὔ Ν , ) ] νι 

ζῶσαν λέλακας, τὸν θανόντα δ᾽ οὐ στένεις 
ῃ ) ᾽ ἄν ΝΣ Ἀ - 

τόνδ᾽" ἀλλ᾽ ἄθρησον σῶμα γυμνωθὲν νεκροῦ, 
680 εἴ σοι φανεῖται θαῦμα καὶ παρ᾽ ἐλπίδας. 

ΕΚΑΒΗ 
οἴμοι, βλέπω δὴ παῖδ᾽ ἐμὸν τεθνηκότα, 
Πολύδωρον ὅ ὅν μοι Θρὴξ ἔσῳξ᾽ οἴκοις ἀνήρ. 
ἀπωλόμην δύστηνος, οὐκέτ᾽ εἰμὶ δή. 
ὦ τέκνον τέκνον, 
αἰαῖ, κατάρχομαι νόμον 
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ΗΒΟΌΒΑ 

ΗΑΝΌΜΑΙΠ 
Τὸ Ηδουρὰ 1 Ὀυΐηρ ΓΠϊ5 Ῥᾶηρ' : Ὠλϊα ἡνοῈ 9 
Νοῦ δαβι]Υ Πᾶν ΤΟΥ 8] 1105 ΒΡ ας ἔαϊν, 

σΗΟΘΕῦΒ 
1,9 πο τ 58η6 σοπηδὶῃ του σαπδαῦ ὑΠ6 τοοῖβ: 
[ἡ βϑάβοῃ ἴον: ἔῃν [16 Ἀρρδάγθῖῃ 8Πε. 

ΠΑΝΌΜΑΙΌ 
Ο 4}1-«Πτοῦθ αι, τπονα ὑΠὰη 1105 οδ ἢ δὰ γ ! 
Θάθθι, ἔμοι αὐτὶ 5]αῖη- -ἰΠοὰ 5θοϑῦ {πὸ Πρ] Ὁ ΠΟ ΤΟΥ 
πο 64, υνἱάοννθα, οἰὔν]688.---}]-αδοίνογθα ' 

ΗΕΟΟΒΑ 
Νὸ πϑννϑ ὑΠϊ5 : ᾿Ὁ5 Βαὺ ἐδιαηὐηρ' 6 ψνῃο Κηθνν. 6070 
Βιυὺ νου  ἴο 6 σομλ᾽ βῦ ὑπο ὈνΙ πη σἵπρ᾽ πλ6 ὑΠὶβ οουΌ 56, 
ΡοΟΙνΧΘΠα᾽ 5, ἡ ν ἤοβ6 ὈῈ}14]- 1 τ65, ὑνναβ ἰο]α, 
Βγν 411] Αομαθδα᾽β ποϑῦ ψε τα θεΙπρ' Βρεα ὃ 

ΠΑΝΌΜΑΙΌ 
5116 ποὶ ϊηρ Κπον : ΡΟΪγΥΧΘΠἃ--ἀἢ η16 !-- 
5.61] να }}5 516, δηα {Π6 πᾶνν νο85 συ Βθ  ᾽ ἢ ηοῦ. 

ΗΠΕΟΌΒΑ 
Ο ΠΑΡ]68551 :- -ποῦ-- ποῦ ὑπΠ6 Ὀδοομδηΐ Πδδά 
ΟΥ̓ ργορῃοῖαθβθβ δϑϑδηῆγα θυ ηο δῦ ὑποῖ ΠΙΠου ἢ 

ΗΑΝΌΜΑΙ. 
ΤΠ πάη βὺ ὑπ6 ᾿ἰνίηρ : Ραῦ ἐη6 ἀδθδα. -ἰΠϊς ἀεδά, 
Βενναῖ θοῦ ποῦ,---ἰοο]ς, {πε ἀθδα [Οὐ 5 θαγϑα ! 

[ὐιοουθνα ἐδ σον ρ56. 

θθιη5 ἰδ ποῦ βίγδηρε-- -ο 86 ὑΠ8π 4}} ὈοαΙηρ ἴδαν5 ὃ 680 

ΗΈΘΌΒΑ 
ΑἸ π6, ΠΥ 50} !---ἰ 566 Ροϊγάουιβ 4686, 
ὙΠ οσ ἴῃ ἢῖ5 4}}ς 1 ἀδοιηδα {πε “Πγδοίδη νναυ ες, 
Ο νψυείοῃ ! 1ὖ 15 ΤΥ ἀθαίῃ---Ἰ 8ΠῈ ΠῸ ΠΊΟΙῈ ! 

Ο τὰν οΠ114, Ὁ τὴν οἢ14 ! 
Μιμ6 ΔΠρῚ 151} 584}} {}}}}}} 
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ΒΚΑΒΗ 

Ὁ » ) ͵΄ 

βακχεῖον, ἐξ ἀλάστορος 
ἀρτιμαθὴς κακῶν. 

ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ 
Μἷ Ἂν »“, , “4 ΄ὔ ,ὔ 

ἔγνως γὰρ ἄτην παιδός, ὦ δύστηνε σύ; 
ΕΚΑΒΗ 

», ᾿ ΩΝ Ἀ ἈΝ ,, ἄπιστ᾽ ἄπιστα, καινὰ καινὰ δέρκομαι. 
“ ᾿] ᾿} Ὁ ὁ Ἃ Ν " - 

θ90 ἕτερα δ᾽ ἀφ᾽ ἑτέρων κακὰ κακῶν κυρει" 

οὐδέποτ᾽ ἀστένωκτος ἀδάκρυτος ἁ-- 
,ὔ 

μέρα ἐπισχήσει. 

ΧΟΡΟΣ 
ἌΜΑ φ ΄ Ν ΄ “ δείν᾽, ὦ τάλαινα, δεινὰ πάσχομεν κακά. 

ΕΚΑΒΗ 
ῷ , 

ὦ τέκνον τέκνον ταλαίνας ματρός, 
΄ , 4 

τίνι μόρῳ θνήσκεις ; 
,ὔ ὦ “ 

τίνι πότμῳ κεῖσαι; 
Ἂν 

πρὸς τίνος ἀνθρώπων ; 

ΠῚ 

ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ 
᾽ 30» 3 ΡΖ 8, »-“" -“ 

οὐκ οἶδ᾽. ἐπ᾽ ἀκταῖς νιν κυρῷ θαλασσιαις. 
ΕΚΑΒΗ 

ἔκβλητον, ἢ πέσημα φονίου δορός, 
-» 3 ΄ -» 

700 ἐν ψαμάθῳ λευρᾷ; 

ΘΕΡΑΠΑΙ͂ΝΑ 
Α Σ 7 ων ͵ 

πόντου νιν ἐξήνεγκε πελάγιος κλύδων. 

ΕΚΑΒΗ 
ὦμοι, αἰαῖ, ἔμαθον ἐνύπνιον ὀμμάτων 
» - ΨΜ » 7 ΄ 

ἐμῶν ὄψιν, οὔ με παρέβα φά- 
,ὔ 

σμω μελανοόπτερον, 
ΓΥ ΕῚ »“ 3 Ἕ » 

ἃν ἐσεῖδον ἀμφὶσ, 
Φ ͵7ὔ » Ψ ἜΈΨ.Ψ ον ἡ . ’ 

ὦ τέκνον, οὐκέτ᾽ ὄντα Διὸς ἐν φάει. 

ΧΟΡΟΣ 
΄ ’ » » 5 }) 5 ὦ Ψ' 

τίς γάρ νιν ἔκτειν᾽ ; οἶσθ᾽ ὀνειρόφρων φράσαι ; 
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ΗΈΟΌΒΑ 

ΤἬγοΙρἢ. ἃ νν81}} 5ῃ}ΠΠΠπσ 114 
Τῃ {πε βαὺς οἵ τὸ 511], 

ΜΉ ΐοἢ ρμοϑαὶο ἐποῦα θὰαϊ πὸνν ΠΠῸΠπι ἴῃς ὑπγοασξ οὗ ἃ 
ἄφιμοῃ, ἃ μου] οἵ 1]]. 

ἨΛΝΌΜΔΙΡ 
θιάςε ποιὰ ὑπ θη πον ὑπ ὴν 505 ἀΟ0Π1, ΠΆΡ]655 ΟΠ6 ὃ 

ΠΕΟΌΒᾺ 
Βενοηά, θονοπα Βο]ϊοί, πον ἡνῸ65 1 566. 

1115 ἀροι 1115 ἐΠγοη σ᾽ ὁη6 αἴξου ἀποίῃ θυ: 
Νενοὺ ἀἂν 5Π8}} μρὰ85 Ὀγν ψινποιυΐ ἔθαν, ποι εἰσ, 

ΠΟΙ ΠΪΠ6 Δ}. 115}} ΓΕ ΓΑ] Π, 
σΗΟπῦβ 

Ὀτεδά, Ο ἀνθδα ον]]5, ΠΡ]655 46 θη, νγα 50 {Ὁ 0.Ψ 
ΗΈΟΌΒΑ 

Ο ομ114, Ο σΒ]Πὰ οὗ ἃ στο - β νι οκοη τηοΐπου ' 
Βνυ νυν παῖ ἕαϊε αἴας ἔποι αἰ ὃ---ἰη τυ παῦ ἀοοιη ἀοβὲ Ποῖ 

116 ὃ---οὔ νυμαῦ τπὰῃ υγαβὺ ποι 5]8ῖη ἢ 

ΗΑΝΌΜΑΙ. 
Ι Κπον ποῦ: οἱ {πε βθα-ϑ γα ἔοι 1 ἢ η,. 

ΗΠΈΟΌΒΑ 
(αὶ ἀρ γ ὑπὸ ἰἰα 6, οΥ εἴγιοκ ἄοννπ γ {ΠπῸ 50.681} ἴ ἃ 

ὈΙοοά-τεαἀάδεποα Παρὰ 
Οπ ἐπε βιιοοῖ-Ἰ ον ε]] δα καπα ἢ 

ΠΑΝΌΜΑΙΌ 
ΤῊῈ ουΐϑοα βασρα ᾿π- θυθα κίπο ἤππρ Πΐπι ἀρ 

ΗΕΟΌΒΑᾺ 
γ οε᾽ βιηθ, 1 ἀϊβοοσῃ ἰδ, {πε ν]ϑίοι ἐπα Ὀ]αβιθα τὴν δὶρ ἢ 
ΝΕΙΠον ἢϊτιεα ἀπῃεεα δα {παὺ Ὀ]ΔοΙς -ον!η σ αὶ ΡΠ δητομη 

οὗ πιρσῃῦ, 
ΔΈΟΝ 1 5ανν,  ΠΙΘἢ τενϑαὶ θα ἐπαΐ τὴν 500 νγὰ5 ΠΟ ΠΟ 

οἵ τΠε Ἰίσηῦ. 
ΟΣ ΕῚ 

ὙΠΟ 51ενν πἰπι ὃ (ὐδηβὺ ἴποιι, ἀγοαιη-υγθ ον, [6 ]}} 

201 
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730 
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ΕΚΑΒΗ 

ΕΚΑΒΗ 
᾿ ᾿ . Ν Ψ. Ἔ Ἷ ΄ ἢ 

ἐμὸς ἐμὸς ἕένος, Θρήκιος ἱππότας, 
Ρ, ΄ Ρ] 

ἵν᾽ ὁ γέρων πατὴρ ἔθετό νιν κρύψας. 

ΧΟΡΟΣ 
ΕΣ ,ὔ 7 Ν ᾿΄ » ΄ 

οἴμοι, τί λέξεις ; χρυσὸν ὡς ἔχοι κτανών ; 

ΕΚΑΒΗ 
, 

ἄρρητ᾽ ἀνωνόμαστα, θαυμάτων πέρα, 
οὐχ ὅσι᾽ οὐδ᾽ ἀνεκτά. ποῦ δίκα ξένων ; 
ὦ κατάρατ᾽ ἀνδρῶν, ὡς διεμοιράσω 

ἰᾳ , Ν χρόα, σιδαρέῳ τεμὼν φασγάνῳ 
μέλεα τοῦδε παιδὸς οὐδ᾽ ὠκτίσω. 

ΧΟΡΟΣ 
δ᾿ ΝΥ “ ΄ὕ κα 
ὦ τλῆμον, ὥς σε πολυπονωτάτην βροτῶν 

ο ὔ 

δαίμων ἔθηκεν ὅστις ἐστί σοι βαρύς. 
“-“ αἴ ἴω 

ἀλλ᾽ εἰσορῶ γὰρ τοῦδε δεσπότου δέμας 
:} γ Ε) 7 “ »ἤ 

Αγαμέμνονος, τοὐνθένδε σιγῶμεν, φίλαι. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
- , 

“Βκάβη, τί μέλλεις παῖδα σὴν κρύπτειν τάφῳ 
8. “ ᾽ 5 ) κ᾿ ,ὔ », 7 

ἐλθοῦσ᾽, ἐφ᾽ οἷσπερ Ταλθύβιος ἤγγειλέ μοι 
μὴ θυγγάνειν σῆς μηδέν᾽ ᾿Αργείων κόρης ; 
ἡμεῖς μὲν οὖν ἐῶμεν οὐδὲ ψαύομεν" 

Α Ν ΄ “ ,» ᾽ , σὺ δὲ σχολάζεις, ὥστε θαυμάζειν ἐμέ. 
ἥκω δ᾽ ἀποστελῶν σε" τἀκεῖθεν γὰρ εὖ 
πεπραγμέν᾽ ἐστίν, εἴ τι τῶνδ᾽ ἐστὶν καλῶς. 

“ [ “ 

ἔα" τίν᾽ ἄνδρα τόνδ᾽ ἐπὶ σκηναῖς ὁρῶ 
θανόντα Τρώων ; οὐ γὰρ ᾿Λργεῖον πέπλοι 

΄ » , , 

δέμας περιπτύσσοντες ἀγγέλλουσί μοι. 

ΕΚΑΒΗ 
͵, ΠΣ ἢ . ͵ , , δύστην᾽, ἐμαυτὴν γὰρ λέγω λέγουσα σέ, 

ῇ, 

Ἑκάβη, τί δράσω ; πότερα προσπέσω γόνυ 
᾽ , “ΟΣ Ἃ , “ ἿΆ Αγαμέμνονος τοῦδ᾽ ἢ φέρω σιγῇ κακώ; 



ΗΒΟΙΒΑ 

ΗΕΟΌΒΑ 
Ἴνα τὴν {το πα, ᾿ὔνναβ τὴν οιιθϑῦ, ᾿ἔννὰ5 ὑπὸ 'ΓΗγδοία 710 

σΠαυϊοῦ-Ἰοστὰ [π|46 ἀπά ἴο ννασγά. 
ΤῸ ψΠοθο μαῦρο [5 σΥδΥ ἔα Ππου Πα σίνοη Πΐτη ἴο 

σΗμΟΕῦΒ 
ΟἿ, νυν βαῦ ννου]άδὺ ἂν ὃ---ϑ]ενν εἶπα ἴο Κοορ {πὸ σοἹα ὃ 

ΗΕΈΟΌΒΑ 
Ὁ ΒΟΥΤΌΙ ἀΠ5Ρ ΘΑ]. 0]6, Πατη 6655, ΒΘ ΟΠ ἃ}} ννοπάου "-- 

Ιτηρίοιιβ, ἀμ ΘαγΆ}}]6 ἢ ὙΠ οτα ἀγὸ ὑπον, ἔπ] 6 51} 
Δ Πα ἔχιι}}} ὃ 

Ο δοουνδὸα οἵ τπθη, ἰο, ἤονν παρ ποῖ οαννοϑα ἀϑα ποὺ 
Ηἰ5 ἤεϑῃ " Πονν ἴῃν Ἰκαϊξο, γΠθ τὴν ΟΠ 1145. ΠΠπ}}05 

αυϊνογθα ὑπουθιπάουν, [ἀππηο] θα οὗ γα τ ' 
Ηδὺῃ 5] 5 ῃ 6 α πὶ πη τηδηρ]οα, πα ποῖ νναϑὺ 720 

σΗΟΗῦΒ 
Ο ΠΆΡ]655, πονν ἃ (οὐ, γγοβα Πὰπα οα {Π 66 
15 ἤξανυ, ἀθονε 811 τηογἕα]β ἤθὰρ5 ἔπε ραΐῃ ! 
Βευΐ 1ο, 1 566 οἵχ" πηαϑύθυ του ουΐπ ο᾽ ΠΙΡΉ, 
Αρδιηδιηηοῃ : ἢ 6 πΠα5, Πα ποθίουε ἢ ΠΟ] να οὐ ρεδοο. 
1] ριον ΔΟΔΜΕΜΝΟΝ. ΕΝ ΤΩΝ 

Δ Πν βἴαν δῦ ἔποι, Ηδοιθρα, ἕο δηζοια!}» ἐμ ν οΠ}1]4, 
ἈΑσοογαϊης ἴο ΤΑΙ ΠΥ Ὀἷπ5᾽ νου ἴο τη6 
Πα οὔ ὑπὸ Αὐρῖνεβ ΠΟΠ6 5Πο014 ἴοι ὑπγ ἄδιρηϊον ἢ 
ὙΥΒουείοσα ννὰ ἰοῦ Ποὺ "6, δῃα ἴοιποῦ Ποὺ ποῦ; 
Υει Ἰοϊξογθϑὺ ποι, ἐπαῦ νοπ θυ ουσγθὶἢ τηδ. 130 
Ι φοπηα ἴο βρεθα ἴπθ6 ἤϑποθ ; [ῸΓ 411} ὑπ΄πρδ ὑπογὸ 
Αὐτὸ ψῈ}} υυτουρῦ---1 Πογθῖη τᾶν ἁπρηῦ 6 ννΕ]]}. 
Ηδ, ψνῆο 15. {Π15 ὑπαῦ Ὀγ πε ἰθηΐβ 1 566 Ὁ 
γγπαὺ Τγοαη ἀθδα ἢ Νὸ Αὐρῖνα {Π|5, {Π6 τῸ 065 
ΤΠαΐ 5ῃγουα ὑπὸ θοαᾶν τᾶ κο τοροσχὺ ἴο τη6. 

ΗΕΟῦΒΑ (ασ) 6) 
ΗΔ}16858 !---πανβο]ῦ 1 πᾶτηθ ἴῃ πᾶηηΐπρ ἔΠ66--- 
Ο Ηδξουβρα, νυν ηαΐ 51Π4}} 1 4ὁ ἢ---οὐ [Ἀ}] 
Αὐ {πὸ Κἰηρ᾽5 ἔδεῦ, οὐ 5] 6 πὺ δ δῚ τηΐηα 1115 ὃ 
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700 

700 
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ΒΚΑΒΗ 

ΑΓΑΜΕΜΝΩ͂Ν 

τί μοι προσώπῳ νῶτον ἐγκλίνασα, σὸν 
δύρει, τὸ πραχθὲν δ᾽ οὐ λέγεις ; τίς ἔσθ᾽ ὅδε ; 

ΕΚΑΒΗ 

ἀλλ᾽ εἴ με δούλην πολεμίαν θ᾽ ἡγούμενος 
΄ ᾽ ΄ ) ἴχ, Ἀ θ ΄, θ᾽ " 

-γόνατῶν ἀπώσαιντ, αληος ὧν πτροσσευμε αν. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩ͂Ν 
» , , [4 Ά ΄ὔ 

οὔτοι πέφυκα μάντις, ὥστε μὴ κλύων 
ἐξιστορῆσαι σῶν ὁδὸν βουλευμάτων. 

ἘΚΑΒΗ 
Ι'͵φΜ 5» ἢ Ψ Ν Ν Ἁ 

ἃρ᾽ ἐκλογίζομαί γε πρὸς τὸ δυσμενὲς 
ἴω 7] “ον "5, ) Ν -“ 

μᾶλλον φρένας τοῦδ᾽, ὄντος οὐχὶ δυσμενοῦς ; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

» ’, ͵ “ Ἁ ᾿] τ 

εἰ τοί με βούλει τῶνδε μηδὲν εἰδέναι, 
εἰς ταὐτὸν ἥκεις" καὶ γὰρ οὐδ᾽ ἐγὼ κλύειν. 

ΕΚΑΒΗ 
᾽ ΕᾺ ,ὔ “- -» ν 

οὐκ ἂν δυναίμην τοῦδε τιμωρεῖν ἄτερ 
τέκνοισι τοῖς ἐμοῖσι. τί στρέφω τάδε; ; 
τολμᾶν ἀνάγκη, κἂν τύχω κὰἂν μὴ τύχω. 
᾿Αγάμεμνον, ἱκετεύω σε τῶνδε »γγουνάτων 
καὶ σοῦ γενείου δεξιῶς τ’ εὐδαίμονος. 

ἈΓΑΜΈΜΝΩΝ 
τί χρῆμα μαστεύουσα; μῶν ἐλεύθερον 
αἰῶνα θέσθαι; ῥᾷδιον γάρ ἐστί σοι. 

ΕΚΑΒΗ 
᾽ “ ᾿ ΑΥ Δ ,ὔ 

οὐ δῆτα: τοὺς κακοὺς δὲ τιμωρουμένη 
5. Ὁ Ν ὕ, " , 

αἰῶνα τὸν ξύμπαντα δουλεύειν θέλω. 
ΑΓΑΜΈΜΝΩΝ 

καὶ δὴ τίν᾽ ἡμᾶς εἰς ἐπάρκεσιν καλεῖς ; 
ἘΚΑΒΗ 

οὐδέν τι τούτων ὧν σὺ δοξάζεις, ἄναξ. 
ὁρᾷς νεκρὸν τόνδ᾽, οὗ καταστάζω δάκρυ ; 



ΗΠΕΉΟΠΒΑ 

ΑΘΆΜΕΜΝΟΝ 
 πογεΐοσο οὴ πιὸ ἀοβῦ ὕὰτπ ὑπγ ὕΔΟΚΚ, ἃ πα τη"), 
Νοὺ ἰο]]6ϑὲ ννηδὺ ἴ5 ἀοηθ, ἀπ νΠη0 15 ὑΠ|5 Ὁ 740 

πεοῦβλ (ασα 6) 
Βεΐὲ 1{,Φ ἀοοοπῃηξίηρ' πη6 ἃ αν ἀπα ἴὉ6, 
Ης τπτιβὺ πα πΌσ ἢΐβ5 Κπθθ 5, ἔν 6 ΡΠ Ρ᾽ ΟΠ ρΆΠΡ. 

ΛΟΆΜΕΜΝΟΝ 
Νὺ ΡΙΌΡΠοῦ θουπ 8: 1, ἴο ἔγδοῖς {ΠῸ Ραὺῃ 
ΟΥ̓ ΤΠ βς ἴῃ γ πιιβίηρβ, 16 1 Πδδν ὑπ θυ ποῦ. 

ΗΈΟυΒΔ (ασα6) 
Τ,0, ΒΌ ΕἸν τὰ 1 σουμπιεϊη ς᾽ ὉΠΠ15 τη 5. Ππϑᾶγὺ 
Ο᾽ δυτηθοἢ τὴν ἴοε, νηο 15. πὸ ἴθε δὖ 4]]. 

ΛΟΆΜΕΜΝΟΝ 
ΘοΟΊΙ, 1 ἐποῖ νυ {πᾶ πουρηῦ Πουθοῦ 1 Κηον,, 
Δ οπμα νὰ αἵὸ: [1 οανε ποῦ, 1, ἴο ἢθᾶν. 

πεοῦΒὰ (ασ)α6) 
Ιοαηποῦ, σαν 1 ΠΕΡ οὔ Πΐπ), ἀνθηρὰ 
Μῦν ΟΠ] άγθη.- Ὑπογθίοσα ὅο 1 ἀ4}}ν ἔπι ὃ 750 
Ι τατιϑῦ ποοᾶς νεπίασθ, Οὐ ἴο ννἱπὶ ΟἿ᾽ 1056 :-- 
Αραγπθιηποι,  θΈβθθο ἢ {πΠ66 ὈΥ ὑπ ν Κηθο65, 
Απα ᾿γ τπν ὑϑατά, ἀπᾶ τῃγ νἱοϊουοιβ Παηα.--- 

ΛΟΆΜΕΜΝΟΝ 
ὙΥπαῦ τπαϊίου βθεκεϑῦ που ἢ Ὑου!άδῦ μὰν ἔν ὅδγ5 

Εγες μεποθίου! ἢ "ἢ ϑοοίῖμ, ἔπν θοοη 15 ΠΡ γ πνοι.. 

ΗΕΟΌΒΑ 

Νο-- πο! Ανεηρα τη6 οὗ τηΐηα Δαν θύβαυν, 
ΑΠΑ 1 ΜΠ ννε]ϊοοτηα ΠΕ] οησ θοπάάαρσε ἴΠ6η. 

ΑΘΆΑΜΕΜΝΟΝ 

Βαϊ ἴο ψνπαῦ ΟΠ τη ] ΟΠ5}10 ἀοϑβῦ ΘῈ 101) 1116 ὃ 

ἩΕΟΌΒΑ 
Τὸ πουρπΐ οὗ 11] ὙΠ υθοῦ ἔπου ἀν δαιηθβῦ, κίηρ. 
ϑεοϑὺ ὕπο {Π||5 ΘΟΥ̓Ρ56, Ο᾽ΘΥ Ὑν ΠΟ ΤὴῪ ὕθατβ ταὶ ἄν ὃ 700 
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ΒΚΑΒΗ 

ΑΓΑΜΕΈΜΝΩΝ 
ΕΡΥΝΝ ἿΝ Ψ Ἷ ᾽ ᾿ - 
ορώ: τὸ μέντοι μέλλον οὐκ ἔχω μαθεῖν. 

ΕΚΑΒΗ 
ἈοΥ 3. Ὁ) " , τ τοῦτόν ποτ᾽ ἔτεκον κἄφερον ζώνης ὕπο. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
ἔστιν δὲ τίς σῶν οὗτος, ὦ τλῆμον, τέκνων ; 

ΕΚΑΒΗ 
“ ἰ “ ΄ Ἰώ 

οὐ τῶν θανόντων Τ]ριαμιδῶν ὑπ᾽ ᾿Γλίῳ. 
ΑΓΑΜΕΈΜΝΩΝ 

ἥ , “  νἤ. Ν Ἂ , , ἢ γάρ τιν᾽ ἄλλον ἔτεκες ἢ κείνους, γύναι ; 
ΕΚΑΒΗ 

5 , ͵ φ ΄ ΕΣ “ ϑ» Ἔν ᾿] “Ὁ 

ἀνόνητά γ᾽, ὡς ἔοικε, τόνδ᾽ ὃν εἰσορᾷς. 
ΑΓΑΜΈΜΝΩΝ 

- " , ᾿ ΄ 

ποῦ δ᾽ ὧν ἐτύγχαν᾽, ἡνίκ᾽ ὥλλυτο πτόλις ; 
ΕΚΑΒΗ 

,ὔ 5 -“ "» 

πατήρ νιν ἐξέπεμψεν ὀρρωδῶν θανεῖν. 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

- - " ΄ 

ποῖ τῶν τότ᾽ ὄντων χωρίσας τέκνων μονον ; 
ΕΚΑΒΗ 

΄ - ΄, 
110 εἰς τήνδε χώραν, οὗπερ ηὑρέθη θανών. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
᾿; ἢ τὸν δι τ κα ΄ πρὸς ἄνδρ᾽ ὃς ἄρχει τῆσδε ἸΤολυμήστωρ 
χθονός ; 

ΕΚΑΒΗ 
ἐνταῦθ᾽ ἐπέμφθη πικροτάτου χρυσοῦ φύλαξ. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
“- » ἣν 

θνήσκει δὲ πρὸς τοῦ καὶ τίνος πότμου τυχών; 
ΕΚΑΒΗ 

τίνος δ᾽ ὑπ᾽ ἄλλου ; Θρήξ νιν ὠλεσε ξένος. 
ΛΓΑΜΕΜΝΩΝ 

ὦ τλῆμον: ἢ που χρυσὸν ἠράσθη λαβεῖν ; 
ΕΚΑΒΗ 

τοιαῦτ᾽, ἐπειδὴ συμφορὰν ἔγνω Φρυγῶν. 

2406 



ΗΒΟΌΒΑ 

ΔΟΛΜΕΜΝΟΝ 
Ι 566,--γεῦ ψνπαῦ 511Ὰ}} σουηθ 1 οδπποῦ {ς]]. 

ΠΕΟΌΒΑ 
Ηΐτ ομσο 1 Ρᾶγθ, ἃ σαΥ 6 ᾽ΠΘΑΓ τὴν ΖΟΠ6. 

ΑΘΆΜΕΜΝΟΝ 
ὙΠῸ οἵ {πὴ} 50η5 15 {Π|5, Ὁ βουγον -Οὐ Π5Π 66 ὃ 

ΗΕΟΟΒΑ 
Νοῦ οπο οἵ Ῥυϊαη 5. 505 ὈΥ ΠΙιηῚ 5]8 1}. 

ΛΟΆΜΕΜΝΟΝ 
Ηον ἢ αϊάξι ἔποι θθ αν δηοῦ Ποὺ γποσο ἔπη {Π 656 ἢ 

ΗΕΟΌΒΑ 
Υεὰ--ἰο μὴν ουθῦ, τη βθϑιηβ : ὕποιι βεοϑῦ ἢϊη) ἢ 6 6, 

ΔΘΆΜΕΜΝΟΝ 
Υεῖ ψΠογε νγὰβ πῈ ψνῃαῦ ττηα ἴδ οἷέγ {Ε]} Ὁ 

ΗΒΟΌΒΑ ἷ 

Πυθδάίης Πἰβ ἀθαῦῃ Πῖ5. Ταῖ ποὺ βαθὺ Πΐπη ὑπαποα. 

ΔΟΆΜΕΜΝΟΝ 
Απα Εἰ γΠον ἄσονν Πἰπὰ {τῸ πὰ ὑΠ6 γοϑὶ ἀραὶ ἢ 

ΗΕΟΌΒΑ 
{{πἴο {π|5 Ια πα, ν πον ἀθαα μαῦ μα Ρθθη ἐουπα. 

ΑΘΆΜΕΜΝΟΝ 
Τὸ Ροϊγτηδβίου, γα] ον οἵ πα ἰαπα ὃ 

ΗΕΟῦΒΑ 
Υεα---σεηὖ ἴῃ μάντρα οἵ ἐΠυ]οθ-δοουγβὲα σο]α, 

ΔΘΆΜΕΜΝΟΝ 
Απᾷ οὗ ψνοιὴ 5]αίπ, πα ᾿ϊρ ἴῃ οα. νν Παὺ “οι ἢ 

ΗΕΟΟΒΑ 
ΟΥ̓ ὙΠοῖὴ να οὁΠ6 ὃ---ἰἢαὺ ΤἬγδοίδη {6 Πα δεν Ὠΐτη. 

ΑΘΆΜΕΜΝΟΝ 
Ο νυθῖςι "--λον ὑπαὺ Πα Ἰυδθα ἴον ὑπὸ ΡΟ] ἢ 

ΗΕΟΟΒΑ 
Εννϑι 50, ἤθη ΡΠ δ᾽ 5 [41] νγὰβ Κποννῃ οἵ Πΐπη. 
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λοὃ 

ἘΚΑΒΗ 

ΑΓΑΜΕΜΝΩ͂Ν 
δ᾿ Ν “ 5 , 

ηὗρες δὲ ποῦ νιν, ἢ τίς ἤνεγκεν νεκρόν ; 
ΕΚΑΒΗ 

“9 » "Ὁ "2 ᾽ “ » 

ἥδ᾽, ἐντυχοῦσα ποντίας ἀκτῆς ἔπι. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
“ ͵ “ “ὮΝ δ ἢ 5,0 5ἢ ΄ 

τοῦτον ματεύουσ᾽ ἢ πονοῦσ᾽ αλλον πόνον ; 

ΕΚΑΒΗ 
» 3 ἴαλ 

λούτρ᾽ ᾧχετ᾽ οἴσουσ᾽ ἐξ ἁλὸς ἸΤολυξένῃ. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

κτανών νιν, ὡς ἔοικεν, ἐκβάλλει ϑρηηὰ 

ΕΚΑΒΗ 
, 

θαωλασσόπλαγκτόν γ᾽, ὧδε διατεμὼν χρόα. 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

ὦ σχετλία σὺ τῶν ἀμετρήτων πόνων. 

ΕΚΑΒΗ 
»΄ 5 Ν Ὃ)» “ 

ὄλωλα, κοὐδὲν λοιπόν, ᾿Αγώμεμνον, κακῶν. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
“- “ 7ὔ Ὁ“ Ἁ "Μ ΄ 

φεῦ φεῦ' τίς οὕτω δυστυχὴς ἔφυ γυνή ; 

ἙΚΆΒΗ 

οὐκ ἔστιν, εἰ μὴ τὴν τύχην αὐτὴν λέγοις. 
ἀλλ᾽ ὧνπερ εἵνεκ᾽ ἀμφὶ σὸν πίπτω γόνυ, 
ἄκουσον. εἰ μὲν ὅσιά σοι παθεῖν δοκῶ, 
στέργοιμ᾽ ἄν: εἰ δὲ τοὔμπαλιν, σύ μοι γενοῦ 
τιμωρὸς ἀνδρὸς ἀνοσιωτάτου ξένου, 
ὃς οὔτε τοὺς γῆς νέρθεν οὔτε τοὺς ἄνω 

Υ͂. "4 ΄ δείσας δέδρακεν ἔργον ἀνοσιώτατον, 
κοινῆς τραπέζης πολλάκις τυχὼν ἐμοί, 
ξενίας τ᾽ ἀριθμῷ πρῶτα τῶν ἐμῶν φίλων' 
τυχὼν δ᾽ ὅσων δεῖ" καὶ λαβὼν προμηθίαν, 
Μ Ψ, ] ᾿] “ 5 ΄ 

ἔκτεινε, τύμβου δ᾽, εἰ κτανεῖν ἐβούλετο, 
᾽ »."} 2 ἌΡ διῦν ὦ , 

οὐκ ἠξίωσεν, ἀλλ᾽ ἀφῆκε ποντίον. 



ΗΒΟΌΒΑ 

ΑΘΆΜΕΜΝΟΝ 
γΠεσο ἔοι πα ̓ 5ὲ ἔμοιι ᾿ΐπι ὃ---ΟΥ τνΠὸ μά ἢ Ὀγοαρ, πῃ ν 

4686 ὃ 
ΗΕΟΌΒΑ 

516 {πεῖ  ἀροη {πε βἐγαπα 5η6 σμδηοθα οα Πΐμη. 

ΛΟΆΑΜΕΜΝΟΝ 
ϑθεκίηρ τη, ΟΥ οα. ΟΥΠΘΥ [5]. ΘΠ ]Ογ  α ἢ 

ΗΕΈΟΟΒΑ 
Θδα- ὈΥΪη6 506 Ξουρ! ἴο ἰᾶνε Ροϊγχϑηδ. 180 

ΑΘΆΜΈΜΝΟΝ 
50 {πε {Π15 σιιθϑῦ- 6 πα 5] 6ὺν Δ Πα οαδὺ Πΐτη ΓὈγ}}. 

ΗΕΟΌΒΑ 
Υεα, οὐ {πε 568 ἴο αὐ, 5 ἤδϑ Ππι5 πος, 

ΔΘΆΜΕΜΝΟΝ 

Ο νος ἴ5 ἔπεα ἔὸν ὑΠῖπὸ πη βαγ α Ρδ]Π5 ! 

ΗΕΟΒΑ 
"ΓῚ5. ἀθδῖ!-- ὙΠ γα 15 ΠῸ ἀθερεῦ ἀδθρίῃ οὗ νορ. 

ΔΟΘΆΜΕΜΝΟΝ 
ΑἸαϑ, νγὰβ. ψουηΔ ἢ δ᾽ ΕΥ̓ 50 ογξιηδ- ογοϑῦ ἢ 

ΗΕΟΟΒΑ 
Νοπο, Ἔχοθρὺ ὑπο ννοι] δὲ πᾶπη6 ΜΠ σους θ᾽ 5 561 
Βαυΐ ἔον ψ μᾶὶ οασβε 1 θοὸν ὑΠγ ΚηΘ65 ἴο ο]85Ρ, 
Ηδδυ :---ἰ τὴν στρ! ΐδοιβ ἀπ τὴν 50 νη ρ5. 566 Ὶὴ 
Το {πε6ὸ, 1 8)ηὶ οοπίθῃῦ : 1 ποῦ, 4ο ἔοι 
Ανεηρα τὴη6 οὁἡ ἐπμαὺ ἱπηρίοιβ, ἱπηρίοιιβ ἔρθη, 7900 
ὙΠῸ πεῖῖπον ἔδξαυεα ἐπα ρονεῖθ ΒΘ πθαῦ ἐΠ6 δαυὰῃ, 
ΝΟΥ ὑποϑε οἱ Πρ, ᾿Ἰὰδ τυτουρηΐ πλοβὺ πρίοιιβ ἀ666,--- 
ὙΠΟ οὔετηε5 αὖ τὴν ἰ8]6 αἴθ ἀπα ἄγδηῖς, 
ἘῸΥ ἡ ε]σοτης ἐογειηοϑῦ ἴῃ τὴν οοτππὺ οἵ 6 πᾶ, 
Απά Πδᾷᾶ Δἃ]] ρτιοβέ- πες. Ὑεἰ Πα νναϊοπεδα ἢΪ5 {[πΠ|6, 
516νν Πΐτη, ΠΟΙ ἴπ Πῖ5 ἐποιρῦϑ οὐ την εν ἔοαπα 
Ἐοοτὴ ἔοΥ ἃ σγάνθ, "Ὁ ο85} Πίτη τηϊα ἐπ 568. 

3900 



800 

810 

8390 

241το 

ΒΚΑΒΗ 

ἡμεῖς μὲν οὖν δοῦλοί τε κἀσθενεῖς ἴσως" 
ἀλλ᾽ οἱ ϑεοὶ σθένουσι χὠ κείνων κρατῶν 
νόμος" νόμῳ γὰρ τοὺς θεοὺς ἡγούμεθα 
καὶ ζῶμεν ἄδικα καὶ δίκαι᾽ ὡρισμένοι" 
ὃς εἰς σ᾽ ἀνελθὼν εἰ διαφθαρήσεται, 
καὶ μὴ δίκην δώσουσιν οἵτινες ξένους 
κτείνουσιν ἢ θεῶν ἱερὰ τολμῶσιν φέρειν, 
οὐκ ἔστιν οὐδὲν τῶν ἐν ἀνθρώποις ἴσον. 
ταῦτ᾽ οὖν ἐν αἰσχρῷ θέμενος αἰδέσθητί με' 
οἴκτειρον ἡμᾶς, ὡς γραφεύς τ᾽ ἀποσταθεὶς 
ἰδοῦ με κἀνάθρησον οἵ ἔχω κακά. 
τύραννος ἣν ποτ᾽, ἀλλὰ νῦν δούλη σέθεν, 

εὔπαις ποτ’ οὖσα, νῦν δὲ γραῦς ἄπαις θ᾽ ἅμα, 
ἄπολις, ἔρημος, ἀθλιωτάτη βροτῶν. 
οἴμοι τάλαινα, ποῖ μ᾽ ὑπεξάγεις πόδα; ; 
ἔοικα πράξειν οὐδέν: ὦ τάλαιν᾽ ἐγώ. 
τί δῆτα θνητοὶ τἄλλα μὲν μαθήματα, 
μοχθοῦμεν. ὡς χρὴ πάντα καὶ μαστεύομεν, 
πειθὼ δὲ τὴν τύραννον ἀνθρώποις μόνην 
οὐδέν τι μᾶλλον ἐς τέλος σπουδάζομεν 
μισθοὺς διδόντες μανθάνειν, ἵν᾽ ἣν ποτε 
πείθειν ἅ ἅ τις “βούλοιτο τυγχάνειν θ᾽ ἅμα ; 
πῶς οὖν ἔτ᾽ ἄν τις ἐλπίσαι πράξειν καλῶς; 
οἱ “μὲν γὰρ ὄντες παῖδες οὐκέτ᾽ εἰσί μοι, 
αὐτὴ δ᾽ ἐπ’ αἰσχροῖς αἰχμάλωτος οἴχομαι: 
καπνὸν δὲ πόλεως τόνδ᾽ ὑπερθρῴσκονθ᾽ ὁρῶ. 
καὶ μὴν ἴσως μὲν τοῦ λόγου κενὸν τόδε, 
Κύπριν προβάλλειν' ἀλλ᾽ ὅμως εἰρήσεται" 
πρὸς σοῖσι “πλευροῖς παῖς ἐμὴ κοιμίξεται 
ἡ φοιβάς, ἣν καλοῦσι Κασάνδραν Φρύγ ες, 
ποῦ τὰς φίλας δῆτ᾽ εὐφρόνας δείξεις, ἄναξ, 
ἢ τῶν ἐν εὐνῇ φιλτάτων ἀσπασμάτων 



ΗΕΟΌΒΑ 

Αμὰ 1-- ἃ εἷανα 1 τὰν "6, Παρ]Ὺ ννϑαὶς ; 
Υεὖ ἀγὰ πὸ (ἀὐοάβ 5 :0πρ, ἀηα ὑΠοὶν γα] 6} βὑσοηρ, 
ἔνε [ἂνν; ἴον Ὀγ {Π18 ἔν γα Κποὸνν Οοας ἅτ, 800 
γε Ἰῖνε, νγα πηαϊζα αἰνί βίου οὗ ὑυτοπρ πα γυἱρῃΐ ; 
Απα 1 1Π15 αὖ ὑπν θὰν θ6 ἀἰβαπημ]]δά, 
Δηα ὙΠ 6 Ὺ 51Π8}} γϑπάθυ ποῦ δοοοιηΐ τν 16 ἢ} 51 γ 
(ποϑῖβ, οὐ ἀἀγ6 γ1ῆ6 τπη6 (οαθ᾽ ΠοΙ͂ν ἐΠίηρϑ, 
ΓΘ ἃΙηΟ Πρ Τη6 8 ἔπ 6 γ 6 ΠῸ ΤἹρ  Θοι51 655. 

ΗΪ5 οουπὶ ἔμ θη 5ΠΔι 6 Ὁ]; Πᾶνα γοβρθοῦ ἴο τη ; 
ΡΙῸ τη :- Κα ἃ ραϊηΐευ 850 ἄγανν ῬδῸΚ, 
ΘΟΔΠ Τη6, ΡΟΓΘῈ ΟἹ ΤΥ ΡΟΥ γαϊ τα} 6. Οὗ ννο 65. 
Α ἀαδεη ννὰβ 1, {ἰπη6 τνᾶ8, θαῦ πονν {Π ὴ}γ σάνε ; 

ΟΥὐοννμθα νὴ ἔδι 50η5 οποθ, ἢ] 1655 πον δπᾶ 
οἸά, 810 

ΟἸῦγ 1655, ἰοηθ, οὗ γπουΐα]5. νυγαϊο μα 6ϑῦ, 
γοθ ἴον τὴ !---ν ΠΥ ψνου!αθῦ νι παγανν {ἢ γ 

ἴοοῦ ἢ 
ΜεβεθΠ15 1 588}} ποῦ βρθϑᾶ---Ο Πδρ]6855 1! 
Ὑγηευθίοσθ, Ὁ ννῃδυθίοσθ, αὖ 411 οὔμεν Ἰογα 
ΤῸ] τη θη, ἃ5 πθεάθίῃ, Δ πα τηδῖζα δα οΥ ααποϑῦ, 
Υεὖ δυαδίομ, ὕΠ6 πηγῖν 16 α αθ θη οὗ ἸΠ6Πῃ, 
ΝΟΥ͂ ΡΥ66 νγ) ῬᾶΥ, ΠΟΙ γῆ 6 86 ἴο ἰθανὴ ΠΕΡ 
Ὁπῖο ρευεοξίομ, 50 ἃ τηδη τηϊρὐ συνᾶν 

Ηἰ5 [6] ]ονγ5 ἃ5. Π6 μι ου]α, ἀπμα νυνΐη Πἷἶβ. δηα5 ἢ 
Ηονν ὑπ εῃ 5118} ἀπ πορα ροοά ἀἀγϑ Πεπο θυ ἢ ἢ 820 
50 ΤΠ ΠΥ 50Π5---ΠῸΠῸῈ 6 Ὁ Τη6 ΔΠΥ͂ ΠΟΥ ! 
Μυ561} τηϊα 5ῃδπηη6 ἃ 5ρθϑι-ὑΠ γ8}} γα] η- 5066 ;--- 
Υοη Β170Κ6 Ο᾽ ΕΥ ΤΊΤΟΥ ἸΡΒΟΔΥΪΠρ' [π ΤηΥ 5ἰρηΐ ! 
Υεὺ-- γεῖ- ᾿ὕνεσα ἀΠανδ]]ηρ᾽ Ρ] δὰ ΡΟ Π 66 
Τὸ οαϑὺ ον θ᾽ 5 5ῃ 1614 Ρεΐουε πλο---σεῦ θα [Ὁ 5αἱᾶ : 
Ι,ο, αὖ ἴῃγ 5146 τὴν Ἵἢ]]α (ὐαββαπᾶγα σουοῃθα 
1165, ἔῃ6 [ηβρίγθα Οπε-- παιηδα οὔ Ρἢγυ οἴ δ η5 50. 
ΤΠοβε πίρ]ῖϑ οἵ Ιονθ, μαὺῃ ἐπ εἶν τη θυ οὐ 8] ρου θη 6 α Ὁ 
Οὐ ἔου {πε Ἰονὶ πρὶ π685 οὐ {πΠ6 σοι} 
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ΕΚΑΒΗ 

χάριν. τίν᾽ ἕξει παῖς ἐμή, κείνης δ᾽ ἐγώ; ; 
ἐκ τοῦ σκότου γὰρ τῶν τε νυκτερησίων 
φίλτρων μεγίστη γίγνεται βροτοῖς χάρις. 
ἄκουε δή νυν: τὸν θανόντα τόνδ᾽ ὁρᾷς ; 
τοῦτον καλῶς δρῶν ὄντα κηδεστὴν σέθεν" 
δράσεις. ἑνός μοι μῦθος ἐνδεὴς ἔ ἔτι. 
εἴ μοι γένοιτο φθύγγος ἐ ἐν ̓ βραχίοσι 
καὶ χερσὶ καὶ κόμαισι καὶ ποδῶν βάσει 
ἢ Δαιδάλου τέχναισιν. ἢ θεῶν τινος, 
ὡς πάνθ᾽ ὁμαρτῇ σῶν ἔχοιντο γουνάτων 
κλαίοντ᾽ : ἐπισκήπτοντα σπταντοίους λόγους. 

ὦ δέσποτ᾽, ὦ μέγιστον “Ἕλλησιν φάος, 
πιθοῦ, ̓ παράσχες χεῖρα τῇ πρεσβύτιδι 
τιμωρόν, εἰ καὶ μηδέν ἐ ἐστιν, ἀλλ᾽ ὅμως. 
ἐσθλοῦ γὰρ ἀνδρὸς τῇ δίκῃ θ᾽ ὑπηρετεῖν 
καὶ τοὺς κακοὺς δρῶν πανταχοῦ κακῶς ἀεί. 

ΧΟΡΟΣ 

δεινόν γε, θνητοῖς ὡς ἅπαντα συμπίτνει, 
καὶ τὰς ἀνάγκας οἱ νόμοι διώρισαν, 
φίλους τιθέντες τούς γε πολεμιωτάτους 
ἐχθρούς τε τοὺς πρὶν εὐμενεῖς ποιούμενοι. 

ἈΓΑΜΈΜΝΩΝ 
ἐγὼ σὲ καὶ σὸν παῖδα καὶ τύχας σέθεν, 
“ἘΠ κάβη, δι’ οἴκτου χεῖρά θ᾽ ἱκεσίαν ἔχω 
καὶ βούλομαι θεῶν θ᾽ εἵνεκ᾽ ἀνόσιον ξένον 
καὶ τοῦ δικαίου τήνδε σοι δοῦναι δίκην, 
εἴ πως φανείη γ᾽ ὥστε σοί τ’ ἔχειν καλῶς, 
στρατῷ τε μὴ δόξαιμι ἹΚασάνδρας χάριν 



ΗΕΟΌΒΑ 

ὙΥΠηδὲ ὑπαη}κς 5114}} τὴν ΟὨ1]ἃ πᾶνε, οὐ 1 ἔου ἢν ἢ 
Εον οἵ ὑπε ἀδυκηθββ ἀπα {πὸ πἰρ 5 Ἰονθ-5 06 }}ς 
Οὐμλδῖ οα τηθη ἐπα οὨϊείοβυ οἰαίμτα ἴου ὑπδηκ. 
Ηδαγκοη πον, ἤρϑυκοη: δεοοὺ ποὺ {(ῃ15 ἀοδά 

νον 3 
Ποϊηρ πῖπη τἱρ δ, το ΤἘΠϊπ 6 οὐ τηδυυϊαρο- Κη 
5Π4}0 ποὺ ἄο γἱρηῖς. Οπα ΡΪδβα τποΐα ἰδεῖς 1 γεῦ :- 
Ο ἐπαὲ 1 Παδᾷ ἃ νοΐοα ἰπ {π656 τη 6 ἈΓΠῚ5 
᾿Απα Παηᾶς ἃπα ἢαῖν ἀπα ρδοίηρθ οὗ τὴν ἱδοῖ, 
Βν αὐτῇ οὗ 1)αδάδ!αβ Ἰεηΐ, οὐ οὔ ἃ Οαοᾶ, 
ὙΠαΐ 411 ἐοραίϊον το ἵν Καθ ε5 τηϊρσηΐ οἸπρ 
νΥεερίηρσ, ἀπα ρυθϑβϑίηρ που δ Ὁ] 85 τηϑη 1016 ! 
Ο τὰν Ἰοτά, τσ} οϑὺ σὴν το Ἡ 6]]α5᾽ 505, 
Ηδεάσκθη, Ο Ἰεπᾶ υϊίπα παπά ἴο ἅν θῆρα ἔπε ἀρεα; 
ὙΥΠηδῦ ἐβοιρὴ ἃ ἐπίπσ οὗ πουρηῦ 586 ἘΠῚ γεὺ ἤθὰγ ! 
ον ᾿ἴβ {πε ϑοοά τηᾶπη᾿5 ρᾶγὺ ἴο ΘΒ ΡΙοὴ τ]σῦ, 
Απα δνδυυ  Π γ6 ἃπα ἀγα ἴο βηλϊτα ἐΠπ6 ψντΌΠΡ. 

ἙΠΗΟΗῦΒ 

᾿Βέγδησο, βγη ρθ, μον 811] ΟΥΌΘΘ- ΟΠ η 65 ΠΡ ἕο ΤΏ Θ ἢ 
᾿ Τῆεθε Ἰανῦϑ 51} ἸΔ Πα Πγαγ 5 ανὲπ οὗ ἐγ ΘΠ 5}1Ρ᾽5 {165,} 
Ταγπΐπρ' ἴο ΠΡ Θ πη α5 1π6 ὈΙεγεβῦ οὐ ἴο65, 
ΟΠΒδπρίηρ ἴο ἐημϊτν ἐῃε Ἰονε οὗ ο]ά. 

ΑΘΑΜΕΜΝΟΝ 

1 τὴ βἐϊνυθα ἴο μέν, ἤδουθρα, θοΐἢ οὗ ἐπες, 
ΤῊν 5οη, την ἔογέιηθ, ἀπμα ἔῃ ν σαΡΡ] αηΐ Παηᾶ ; 
Απα ἔου ἐπε (ἀοάϑ᾽ ἀπὰ ἠιβεϊοθ᾽ 58 Κα τνεγα ἔΆ1η 
ΤῊ ϊΠ 6 ἱπυρίοιϑ σι θϑ 5 Πα] αβὲθ ἔθου {Πη15 ἔῃ ν να ρδδηο6, 
50 ΠΊΘΔῚ5 ὙγΕ 6 ἔοι πη ἔην οαιι56 ἐο ϑρεθά, ψῇῃ]]ς 1 
θα ποῦ απο ἐΠς Ποβὺ ἴο ρ]οῖ ἐῃἰ5 ἀδαΐῃ 

1 ΤῊ Ἰανγβ οἵ τἱρῇξ. δηᾶ στοηρ ἀπὰ {πῸ οΡ] σαΐίοη ὕο 
δνθηρα ὕΠ6 Ὀ]οοά οὗ Κη οοιρ6ὶ Ἠθοῦρα ἴο Δ}Π}γῪ Πορβϑ! ἢ πιῇ 
ΑΡδΙΠΘΠΠΠΘΏ, ΠΟΙ ἰαΐθ βῆθην, ἀϑαϊηβῦ Ῥο] υπηθβύου, ΠῸῚ ἰαῦθ 
ἔν] πᾷ, 
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ΕΚΑΒΗ 

Θρήκης ἄνακτι τόνδε βουλεῦσαι φόνον. 
ἔστιν γὰρ ἡ ταραγμὸς ἐμπέπτωκέ μοι' 
τὸν ἄνδρα τοῦτον φίλιον ἡγεῖται ὀτρατός, 
τὸν κατθανόντα δ᾽ ̓ἐχθρόν' εἰ δὲ σοὶ φίλος 
ὅδ᾽ ἐστί, χωρὶς τοῦτο κοὐ κοινὸν στρατῷ. 
πρὸς ταῦτα φρόντιξ". ὡς θέλοντα μέν μ᾽ ἔχεις 
σοὶ ξυμπονῆσαι καὶ ταχὺν προσαρκέσαι, 
βραδὺν δ᾽, ᾿Αχαιοῖς εἰ διαβληθήσομαι. 

ΕΚΑΒΗ 
φεῦ" 
οὐκ ἔστι θνητῶν ὅστις ἔστ᾽ ἐλεύθερος" 
ἢ χρημάτων γὰρ δοῦλός ἐστιν ἢ τύχης, 
ἢ πλῆθος αὐτὸν πόλεος ἢ νόμων γραφαὶ 
εἴργουσι χρῆσθαι μὴ κατὰ γνώμην τρόποις. 
ἐπεὶ δὲ ταρβεῖς τῷ τ᾽ ὄχλῳ πλέον νέμεις, 
ἐγώ σε θήσω τοῦδ᾽ ἐλεύθερον φόβου. 
σύνισθι μὲν γάρ, ἤν τι βουλεύσω κακὸν 
τῷ τόνδ᾽ ἀποκτείναντι, συνδράσῃς δὲ μή. 
ἣν δ᾽ ἐξ ̓ Αχαιῶν θόρυβος ἢ ἢ ̓ πικουρία 
πάσχοντος ἀνδρὸς Θρᾳκὸς οἷα πείσεται 
φανῇ τις, εἶργε μὴ δοκῶν ἐ ἐμὴν χάριν. 
τὰ δ᾽ ἄλλα θάρσει πάντ᾽ ἐγὼ θήσω καλῶς. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
πῶς οὖν ; τί δράσεις ; ; πότερα φάσγανον χερὶ 
λαβοῦσα γραίᾳ φῶτα βάρβαρον κτενεῖς, 
ἢ φαρμάκοισιν ἢ ̓ πικουρίᾳ τίνι; 
τίς σοι ξυνέσται χείρ ; πόθεν κτήσει φίλους ; 

ΕΚΑΒΗ 
στέγαι κεκεύθασ᾽ αἵδε 'Γρῳάδων ὄχλον. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
τὰς αἰχμωλώτους εἶπας, Ελλήνων ἄγραν; 



ΗΒΟΌΒΑ 

Εὸν ΤἬγδοία᾽ 5 Κιπρ' ἔῸγ ἴῃ (ὐαβθαη αν α᾽ 5. ΘΆ]κ 6. 
ΕὸΥ Ποσθίη 15 τηΐπθ ἢδαγὺ αἰβαυϊείθα :-- 
ΤΠΪβ νοῦν τη ὑπ 6 Ποβὺ δοοοιυηῦὺ {πο ῖν ΕἸ ηα, 
ΤῊΣ ἀδδα {πεῖν ἴοα : {πᾶ ἀθὰν ἢδ ἰς ἴο {Π6Ὲ 
Ι5. πουρηΐ το {ΠΠ6 ΠΔ, ΠΟΙ Ρᾶγ ἤᾶνα {ἢ 656 ἰὴ Ὠΐιη. 800 
ὙΠ δυοίοσα ἴαϊτο ἐποιρῦ : ἴῃ τὴς ἔποιι Παϑῦ οπε ἰδίῃ 
ΤῸ 5Ππᾶγ {ῃν [01], ἃπα 5 το Το πα {Πδε αἱά, 
Βιιΐ 5Ϊονν ἴο ἴαοβ ῃ6 Αομαθαη θ᾽ ΤΠ ΓΙ Π σΘ. 

ΠΕΟΘΌΒΑ 

ΑΠ, διηοηρ' πηογία]5 15 ὑπ ΘΟ 8 ΠῸ τηδη ἔτεα ! 
ΤῸ Ἰπογα οὐ ἴο Του πα 5 Π6 οἷανο: 
Πα οἰδγ᾽ 5 Τα 0]6 οὐ ὑπῸ Ἰανν᾿ 5 πη ρθδοηηθηΐ 
Οὐοπβίγαϊηβ ἢΐπη ᾿ηἴο ρα. }}5 ἢΐβ 50] ΔΌΠ]Ο 8. 
Βυΐ οἴποε που ἔδαι᾽ δῦ, ἀοϑῦ ὀνευγαΐε {πΠῸ ογοννᾷ, 
Βνθη 1 ψ}1}} σεῦ ὑπ66 ἔθ ἔγοσα ὑΠ15 την ἀγϑδή. 
Βε ρῥυῖνυ ἴδοι, νυν παῦ 11] βοεθ ἐὺ 1 ρ]οὺ 870 
ἘῸΓ ΤΥ 5015 5] 6 1, ἰδ 5ῃδγ6 ποῦ ἐῃς 66. 
ΤῈ τὰπλ]ῦ τϊὰ ὑπΠ6 Ασομ θδ15 Υ156, ΟΥ̓ ΟἿῪ 
Οἵ γτέβοιθ, θη πε ΤἬγνοϊαη ἔῈ 615 τὴν νθηρθάΠ66, 
ποι οΠθοκ ὑπειη, ποῦ ἴῃ 5θουηϊηρ' [Ὁ] Τὴν 58 ΚΕ. 
ΕῸΣ 41} 6156, ἔδαν ποῦ: 1 νν}}} σα ρ6. 411 ννε]]. 

ΔΟΆΜΕΜΝΟΝ 

Ηονν ὃ νυ παῦ υννου]αϑὺ 4ο" νου] 5} ἴῃ ὑπν νυ] α Παηα 
Α ἀάρρον οἹαΐοῃ, ἀπ γοὴ ὈΔΥΡΑΥΔη 518 ν ἢ--- 
ΥῊΠ Ροΐβοηβ 4ο {πε 4664, οὐ νι νπὰαῦ ΠΕΙΡ ἢ 
ὙνΠπαῦ στὴ 518}} «ἱὰ ὑπθὸῦΡ ψ ῃθποθ ψν]Ὸ τνη ὑΠ6 6 

{γἸ 6 π49 ἢ 
ΗΕΟΌΒΑ 

ΤΠ 686 ἐεηΐβ ἃ ποβὺ οὗ ΤΊ αι νομθη 46. 880 

ΛΟΆΜΕΜΝΟΝ 
ΤῊ οαρεἰνε5 τηδαπϑϑὺ που, τες παι ηΐδ δ᾽ ΡΥ ὃ 
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ΒΚΑΒΗ 

ἘΚΑΒΗ 
" » Ν δὺο, Ἄ , 

σὺν ταῖσδε τὸν ἐμὸν φονέα τιμωρήσομαι. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
καὶ πῶς γυναιξὶν ἀρσένων ἔσται κράτος ; 

ἘΚΑΒΗ 
δεινὸν τὸ πλῆθος, σὺν δόλῳ τε δύσμαχον. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩ͂Ν 
δεινόν" τὸ μέντοι θῆλυ μέμφομαι γένος. 

ΕΚΑΒΗ 
τί δ᾽ ; οὐ γυναῖκες εἷλον Αἰγύπτου τέκνα, 
καὶ Λῆμνον ἄρδην ἀρσένων ἐξῴκισαν ; 
» ἐδ νι , , Ν 7 π 
ἀλλ᾽ ὡς γενέσθω: τόνδε μὲν μέθες λόγον, 

ὔ , ΄ “15 - οὗ τὰ ῬΞ 

πέμψον δέ μοι τήνδ᾽ ἀσφαλῶς ζιὰ στρατοῦ 
γυναῖκα. καὶ σὺ Θρῃκὶ πλαθεῖσα ξένῳ 
λέξον' καλεῖ σ᾽ ἄνασσα δήποτ᾽ Ἰλίου 
ἹΒκάβη, σὸν οὐκ ἔλασσον ἢ κείνης χρέος, 
καὶ παῖδας" ὡς δεῖ καὶ τέκν᾽ εἰδέναι, λόγους 
τοὺς ἐξ ἐ ἐκείνης. τὸν δὲ τῆς νεοσφαγοῦς 
Πολυξένης ἐ ἐπίσχες, ᾿Αγάμεμνον, τάφον, 
ὡς τώδ᾽ ἀδελφὼ πλησίον μιᾷ φλογί, 
δισσὴ μέριμνα μητρί, κρυφθῆτον χθονί. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
ἔσται τάδ᾽ οὕτω" καὶ γὰρ εἰ μὲν ἣν στρατῷ 
πλοῦς, οὐκ ἂν εἶχον τήνδε σοι δοῦναι χάριν" 
νῦν δ᾽, οὐ γὰρ ἵησ᾽ οὐρίας πνοὰς θεός, 
μένειν ἀνάγκη πλοῦν ὁρῶντας ἥσυχον. 
γένοιτο δ᾽ εὖ πως" πᾶσι γὰρ κοινὸν τόδε 
ἰδίᾳ θ᾽ ἑκάστῳ καὶ πόλει, τὸν μὲν κακὸν 
κακόν τι πάσχειν, τὸν δὲ χρηστὸν εὐτυχεῖν. 



ΗΕΟΓΙΒΑ 

ΠΕΟΌΒΑ 

ΒΥ {π656 ψ}}} Π ἀνθηρα Τη6 ΟΠ ΠΥ 5] Υ ΕΓ. 

ΛΟΆΜΕΜΝΟΝ 

Ηονν ἢ---τυο 6 σαὶη ὑΠῸ πηλϑίουν ΟΥΟΙ "6 “ 

ΗΕΟΌΒᾺ 

ΜΊρμν ἀγα πῃ} 6 18---ἰοἰπ θα ἢ ογαξῦ, τθϑὶβυ ! 658. 

ΛΟΆΜΕΜΝΟΝ 

Αν, τηὶρηΐν, γαϑῦ ΤΠ βρυῖθ6 Γ νοτΔη ΚΙ Πα. 

ΗΕΟΌΒΑ 

ὙΥΠηαῦ ἢ αἰα ποῦ υνοβΊθη 5 ν Δδρυρίιβ᾽ 50η5, 
Απα ψ»ΠΟΙ]ν οὐ ΠΟΥ τη8165 αἴβρθορὶα 1] εχηηοϑ ὃ 
Υεὺῦ θὲ 1 80: ἔθου δαν ἴο γϑάβοῃ {Π||5. 
Βαΐ ἴο {Π|5 ψψομηδη σίνα ποι ἔσο ρ ἢ {πε Ποβὺ 
ϑαΐθ ράββαρε. 

(Το α δογυαμί) 'ΓΠοιι, ἄγανν πἰρ ἢ ον ΓΗν οίδη σιιοδῦ, 890 
ΒΥ, “Ηδξουθα, ᾿αϊς Θαδξεη οὐ Πίστη, 
(8115 {π66 οὶ ὑῃν θεῃοοῖῦ πο 1655 ὑπᾶ} Π 6 5, 
ΤῊνΥ 50η5 ψ ιν] ; ἴον {Π 656 τηιιϑὺ 4150 ΠΘΑΥ 
Ηδεῖ ψοτά5.᾽ ΤΠα θυγ114] οἵ ΡοΪγχοπα 
Ταἰε- 5] απ ξου θα, Ασατηθιηποη, ἔπου ἄε]δγ : 
50 5506 Υ Ἰοϊπεᾷ ΜῊ Ὀτγούπον ἴῃ ὁΠ6 ἤδμηα, 
Α τπποΐμου 5 ἀοιθ]ς οτἱοῦ, 5841] 08 επξονο δά, 

ΛΟΑΆΜΕΜΝΟΝ 

50. 51Π4}} 10 θὲ : γαῖ, πυϊσηῦ ἐπ ποβὺ εΐ 541], 
Νο μόννοὺ Παά 1 ἕο σγταπὺ {1η15 σγαςα ἴο {Π66 : 
Βυΐ, βεοίηρσ οα 56π65 πὸ ἔαϊν- ΠΟ] ον ηρ νη, 
Νεβαάϑ πηδὲ νγὸ ἤαυγυ τναϊο πρ' 1416 581]5. 
Νοῦν δι" ὈΘΙΆ]] : [ῸΥ 411 πη 6 5 νγϑδ] 15. ὑΠ]15,---- 
ἘΔΟἢ βονϑύα] τη 5, Δη4 [Ὁγ {ῃς οἴαΐς,--(Παῦ 11] 
Βειῖῖάς ἐπ θδά, ργόβρουν ὑπΠ6 ροοά. 
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ΕΚΑΒΗ 

ΧΟΡΟΣ 
Ν “ . Ν 9 ,, , 

σὺ μέν, ὦ πατρὶς ᾿Ιλιάς, στρ. ἃ 
- » Ω Ι͂ ΡΜ, , 

τῶν ἀπορθήτων πόλις οὐκέτι λέξει: 
- " , 

τοῖον ᾿Εἰλἀλλάνων νέφος ἀμφί σε κρύπτει 
᾿ 2 δορὶ δὴ δορὶ πέρσαν. 

3. Ἂν ἐν , Ὗ ἀπὸ δὲ στεφάναν κέκαρσαι 
Φ Ν ᾿) 2 

πύργων, κατὰ δ᾽ αἰθάλου 

κηλῖδ᾽ οἰκτροτώταν κέχρωσαι, 
, ᾽ 9. » ιν μφ 

τάλαιν᾽, οὐκέτι σ᾽ ἐμβατεύσω. 

΄ ᾽ ΄ ᾽ ᾿ 
μεσονύκτιος ὠλλύμαν, ἂντ. α 

ἣμος ἐκ δείπνων ὕπνος ἡδὺς ἐπ᾽ ὄσσοις 
σκίδναται, μολπῶν δ᾽ ἄπο καὶ χοροποιὸν 

θυσίαν καταπαύσας 
ἐ 2 ,ὔ Μ᾿ 

πόσις ἐν θαλάμοις ἔκειτο, 
Ν 3.5 Ν Τά ξυστὸν δ᾽ ἐπὶ πασσάλῳ, 

Ἅ » Πὰν [οἱ “ 

ναύταν οὐκέθ᾽ ὁρῶν ὅμιλον 
Τροίαν ᾿Ιλιάδ᾽ ἐμβεβῶτα. 

, , 

ἐγὼ δὲ πλόκαμον ἀναδέτοις στρ. β' 
, μίτραισιν ἐρρυθμιζόμαν 

, 

χρυσέων ἐνόπτρων 
λεύσσουσ᾽ ἀτέρμονας εἰς αὐγάς, 
ἐπιδέμνιος ὡς πέσοιμ᾽ ἐς εὐνάν. 
ἀνὰ δὲ κέλαδος ἔμολε πόλιν" 

7, 2) Α΄ »ἡ ,ὔ ῸΣ " κέλευσμα δ᾽ ἣν κατ᾽ ἄστυ Τροίας τόδ᾽" ὦ 
“ , Ν , 

παῖδες “Ελλάνων, πότε δὴ πότε τὰν 
᾽ ͵ Ν 

Ιλιάδα σκοπιὰν 
“ ᾿ " 

πέρσαντες ἥξετ᾽ οἴκους ; 



ΗΒΟΒΑ 

σηοαῦΒ 
Ο τὰν {ἘΠ ον] απ, ΠΙιμ, ὑπο τῇ παι θα ΠῸ ΠΟΥ 

ΜΙ θυγρθ πβρο θά, 1) 
ΟΠ. ἃ θα 016 -οἹοια Πρ] Θηΐ πη ̓ 5ΒΡ6 75 ΘΒ ῃγοιι5 {Ππ6ὸ 

ΟἾΘΙ, 
ΑἹΙ τουπα {Ππ6Ὸ σοΙ]64 ! 

Ποῖ τῷ Ρἱζθοιιβ᾽ ν 5Που πη οἵ ἔπ ν Ὀγοννδ᾽ [ον  -αἸ Δ 61, 
Απά ϑγο πο α ἢ οἵδ 

ΟΥ̓ {πὸ τθοκ ; δηᾷα την βἰγθοῦννανβ--- τὴν [δ οῦ 514}} ποῦ 
ὑγδδα ὑπ 6}, 

Δἢ ππ6, ἃραίῃ ! 

ΑΘἼΠ6 πιά πὶ ο]νῦ τὴν ἄοομι ᾿ἰρη οα Οἢ Πη6, ν ΠῈΠ 56 60 
5Π68 (Ἄπι. 1) 

Ο᾽ ἐγ εγεϑβ ϑιυνεεῖ τη, [πἰ9 Ρεὰ 
ὙΠ θη ΠΠῸΠι βδουῆοο- ἀᾶποο ἀπα ἔτοσι Πα 64] Βοη 5 ΟΝ 

Μν Ἰονὰ πᾶ Ἰαΐῃ, [Κεῃ 
Απα [ΠῸ6 βρϑᾶν οἢ {Π6 νν8}] ννὰβ πρἢτπηρ, ΤΟΥ ννα ο΄ 5 

5ανν ΠΟΘᾺΓ ΠΟΙ αν 
Ονευ γα ρ] σ᾽ {πῸ Πίδη Ρ]αΐηβ ὑΠο5 6 568-06 ΠΠ6Π, 

ΤΠαὺ Πποϑὺ οἵ νναῦ. 

Ι νγὰβ τδησίησ ὑΠ6 Ὀταϊαβ. οἵ τηΐπθ δὶ ᾽μθαῖῃ βοῦς 
5Π006-Π0]4 : (δέν. 2) 

Οη τηΐηθ αυε5 ὑΠτΌνη 
γα5 ὑπὲ ρίθατη ἔγουη {πὸ ἈΠΟ] 655 ἀθρίῃδ οὗ μίνγου- 

5014, 
Εγα 1 βδηὶς ἄοννη [Ὀ]αϑὺ 

ΤῸ τὴν γοϑῦ οὴ ἔπε σοῦοῇ ; -Ραΐ ἃ ὑπηλ}᾽ 5 ἐουηροϑῖ- 
ϑυγαρῦ ἃΡ Π6 5ὑγεεΐ, 

ΑΠα ἃ δύ] θ- ον ἐμυπεγθα- -“Ὑα 50η5 οὗ αΥθοϊκβ, οα 
[αϑὶ ! 

Βε ὕπ6 οαβϑὶ]οβ οἵ Τ ον ονου ῃγοννη, ὑπαῦ Πομηα αὐ Ἰαϑὺ 
Μὰν ΠΔ1] γοῦν ἔδοῦ 1 
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ΒΚΑΡΗ 

λέχη δὲ φίλια μονόπεπλος ἀντ. ' 
λιποῦσα, Δωρὶς ὡς κόρα, 
σεμνὰν προσίζουσ᾽ 

Ψ' δ 5.) ΄ ΄ 

οὐκ ἤνυσ᾽ "Ἄρτεμιν ἁ τλάμων" 
»Μ Ν Ψ) »..4 “ - ᾿] ’ 

ἄγομαι δὲ θανόντ᾽ ἰδοῦσ᾽ ἀκοίταν 
Ν ᾿ Ν “ νὰ , τὸν ἐμὸν ἅλιον ἐπὶ πέλαγος 
΄ “- ΄ 

πόλιν τ᾽ ἀποσκοποῦσ᾽, ἐπεὶ νόστιμον 
“ 4 , ΄ Ν “-“ 

ναῦς ἐκίνησεν πόδα καί μ᾽ ἀπὸ γᾶς 
.“ ὥρισεν ᾿Γλιάδος" 

,, Ἅ; » “ Ε 

τώλαιν, ἀπεῖπον ἄλγει, 

τὰν τοῖν Διοσκόροιν Ὡλέναν κάσιν ἐπῳδ. 
»}" 

Ἰδαῖόν τε βούταν 
αἰνόπαριν κατάρᾳ 

συ." ὦ τὶ , ΔΑ 

διδοῦσ᾽, ἐπεί με γᾶς 
ἐκ πατρῴας ἀπώλεσεν 
ἐξῳκισέν τ᾽ οἴκων γάμος, οὐ γάμος 
» 3.6.9. ᾿ “ ἐ ᾽ , 

ἀλλ᾽ ἀλάστορος τις οἰζύς" 
ἃ [4 , “ ᾿. ,ὔ ͵ 

ἂν μὴτε πέλαγος ἅλιον ὠπαωγώγοι πάλιν, 
μήτε πατρῷον ἵκοιτ᾽ ἐς οἶκον. 

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ 
ὦ φίλτατ᾽ ἀνδρῶν Πρίαμε, φιλτάτη δὲ συ, 
Ἑκάβη, δακρύω σ᾽ εἰσορῶν πόλιν τε σήν, 
τήν τ᾽ ἀρτίως θανοῦσαν ἔκγονον σέθεν. 
φεῦ" 

᾽ Μ ἡδὲ , ᾿ΥΕΘΟῚ ὃ ε« 

οὐκ ἔστιν οὐδὲν πιστόν, οὔτ᾽ εὐδοξία 
οὔτ᾽ αὖ καλῶς πράσσοντα μὴ πράξειν κακῶς. 
φύρουσι δ᾽ αὐτὰ θεοὶ πάλιν τε καὶ πρόσω 
ταραγμὸν ἐντιθέντες, ὡς ἀγνωσίᾳ, 
σέβωμεν αὐτούς. ἀλλὰ ταῦτα μὲν τι δεῖ 
θρηνεῖν, προκόπτοντ᾽ ̓οὐδὲν εἰς πρόσθεν κακῶν; 
σὺ δ᾽, εἴ τι μέμφει τῆς ἐμῆς ἀπουσίας, 



ΗΕΟΌΒΑ 

Ετοιὴ τὴν θαι "66, τὴν Ἰοβὶ "εα, ἴ φρυδηρ, Πκὸ Του 
πηγαὶ (Δηι. 2) 

Βιιῦ τη] 6 - νοι ]6 4, 
Απά ἴο Αὐδθηλ δ᾽ αἰΐαν 1 οἸαπρ.--τνοθ᾽ 5 τη6! [ ρναγεά 

ΣΝ ΤΙ ναΐ, ἀπα νναϊ]δά. 
ΔΑπά τὴν ἰονὰ 1 "»εῃε]α Ἰγίηρ ἀδδα ; ἀῃηα 1 ννὰ5 ΠΟΥΠ 6 

Ο εν δερ ϑα]ὺ 56ὰ, 
Τροκίηρ ὕδοκΚ ἀροη τον. Ὀγ {Π6 5}}}}0 [τόμ ΠΙΙὴν ἴου ἢ 
Δ5 516 5ρϑᾶ οἡ {πὸ Η 6]]88- τνᾶγα ρα: {6 τνοΘ- ἔου]ουπ 

Ι ΞΟ θΩ,---Δῇ πλε !--- 

(Εροκοὴ) 
ρου Ηδφ]εη, ἔπε ϑἰσίεν οἵ Ζειισ᾽ 50η5, Παυ]ηρ ΠΔΟΚ, 
ΑΠπα οἡ Ραγῖβ, [6}] σῃθρῃεσα οἵ [ἀἃ, οἰγ565 ὈΪδοκ, 

ὙΠῸ {τοτὴ τηΐπθ ΠΟ 6 
Βν {πεῖν θυ] 44] Παα τοῦ τηο-- ὐνναβ ὑγΊ 4] ποηθ, "ὶ 

ὙΎΔῸΚ 
1) εν} -νγοι ] :---ἴο ΠΟΥ [ὙΠ ου]α πα Ποιηδ ΟΥ̓ γοη 568- 

γᾶ κ 
ΝΘ ΘΙ ΤΠΔΥ 51}6 σ0Π16 ! 

ἔπιον βου ΜΈΒΤο το Κὶς ἔυο {ἰ{ε|6 5οη5 αἰϊοπείοαί ὃψ α 
“ματα οὐ Τἀγαοίαν 5 ρΘαγΏιθη. 

ΡΟΙΠΥΜΈΒΤΟΝ 
Ρυίδαπι οὗ πεῖ τηοβὲ ἄθατ !-- «πα ἀδανεβδὲ ἔποα, 
Ο ξεοιβρα, 1 νγεερ Ρεμο]άϊηρ {Πδε, 
ΤῊν εἰΐν, ἀπα {πῖπα οὔβρυτπρ' 5141 η 50 Ἰαΐα. 
Νοιρῦ 15 {Π 6 6 τῆδη τηὰν ὑπ ιϑύ, ΠΟΙ ἢ] 9}. γαριΐθ, 
ΝΟΥ Ρυδϑεηῦ νν 68] - ΠΥ 1Ὁ γᾶν ατ ἴο νος; 

ΑἸΙ τὉπἰπρ5 ἐπε (ὐοαβ. οσοπίοιπα, ππ}] {115 σὰν δηά 
ἐπαῖ, 

Τυχτηο]ηρ 411, ὑπαῦ να, Τογεκπουίηρ ποιρ] δ, 
Μίαν ννουβῃΐ» ἔποτη :--τυρμαῦ 5Κ1}}ς 16 ἴο τα κα τηθδπ 
Βὸν ὑμΐβ, οαὐνιπηΐησ' αν 1]5 ΠΟΠῸ {Π|6 ΠΟΤῈ ἢ 
Βιυὲ 1 τηΐπε ἀρβεποα ὑποὰ ἀοβὺ ομϊά6, ἕο θαυ ; 

ΦΣ 
ΜΟΙ, 1, Υ͂ 
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ΒΚΑΒΗ 

σχές' τυγχάνω γὰρ ἐν μέσοις Θρῴύκης ὃ ὅροις 
ἀπών, ὅτ᾽ ἦλθες δεῦρ᾽: ἐπεὶ δ᾽ ἀφικόμην, 
ἤδη πόδ᾽ ἔξω δωμάτων αἴροντί, μοι 
εἰς ταὐτὸν ἥδε συμπίτνει δὃμωὶς σέθεν, 
λέγουσα μύθους ὧν κλύων ἀφικόμην. 

ΕΚΑΒΗ 
αἰσχύνομαί σε “προσβλέπειν ἐ ἐναντίον, 
Πολυμῆστορ, ἐ ἐν τοιοῖσδε κειμένη κακοῖς. 
ὅτῳ γὰρ ὠφθην εὐτυχοῦσ᾽, αἰδώς μ᾽ ἔχει 
ἐν τῷδε πότμῳ τυγχάνουσ᾽ ἵν᾽ εἰμὶ νῦν, 
κοὐκ ἂν δυναίμηνπροσ βλέπειν σ᾽ ὀρθαῖς κόραις. 
ἀλλ᾽ αὐτὸ μὴ δύσνοιαν ἡγήσῃ σέθεν, 
ἸΠολυμῆστορ' ἄλλως δ᾽ αἴτιόν τι καὶ νόμος 
γυναῖκας ἀνδρῶν μὴ βλέπειν ἐναντίον. 

ΠΟΔΥΜΗΣΤΩΡ 
καὶ θαῦμά γ᾽ οὐδέν. ἀλλὰ τίς χρεία σ᾽ ἐμοῦ ; 
τί χρῆμ᾽ ἐπέμψω τὸν ἐμὸν ἐκ δόμων πόδα; 

ΕΚΑΒΗ 
ἴδιον ἐμαυτῆς δή τι πρὸς σὲ βούλομαι 
καὶ παῖδας εἰπεῖν σούς" ὀὁπάονας δέ μοι 
χωρὶς κέλευσον τῶνδ᾽ ἀποστῆναι δόμων. 

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ 

χωώρεῖτ᾽" ἐν ἀσφαλεῖ γὰρ ἥδ᾽ ἐρημία: 
φίλη μὲν ἡμῖν εἶ σύ, προσφιλὲς δέ μοι 
στράτευμ᾽ ᾿Αχαιῶν. ἀλλὰ σημαίνειν σε χρὴ 
τί χρὴ τὸν εὖ πράσσοντα μὴ πράσσουσιν εὖ 
φίλοις ἐπαρκεῖν: ὡς ἕτοιμός εἰμ᾽ ἐγώ. 

ΕΚΑΒΗ ͵ 
πρῶτον μὲν εἰπὲ παῖδ᾽ ὃν ἐξ ἐμῆς χερὸς 
Πολύδωρον ἔ ἔκ τε πατρὸς ἐν δόμοις ἐ ἔχεις, 
εἰ ζῇ" τὰ δ᾽ ἄλλα δεύτερόν σ᾽ ἐρήσομαι. 



ΗΒΟΘΒΑ 

ἘῸΥ ἰὼ ἐπε τά - ΤΠ νασε ἐγαοῖς αἴαν νὰ ] 
Δ Ήδη ἔποῖι απ δῦ ΠΙΓΠΘΙ : 500 ἃ5 1 τεϊαγσποί, 
Αὖ ροϊηΐ ννὰβ 1 ἴο παβῖθη ΤὈγ ἘΠ πΐπη6 Πότ ; 
Δ Πα Ἰο, ἴον {Πὶς βαθο πα ὑΠῖπς Παπα πηαϊα σα] 8 
ΤΟΙ ηρ ἃ ἰ416 νΠοβα {ἰἀϊηρθ νη ροα υΐπε Παϑῖθ. 

ἨΗΕΟΌΒᾺ 

Ι 5Παϊὴς ἴο Ἰοοῖκ {πδεὲ ἰπ ὑΠῸ6 ᾳοθ, γν Π0 ἀπ σιηκ, 
Ο Ῥοϊντηθβῖου, ἴπ 560 ἢ ἀδρὶ} οἵ 1115. 
ΤΠοῖι σαν εϑὺ τη6 ἴῃ νγ6 8] : 5ῃ δ γ᾽ 5 {Πγ8}} 1 811, 970 
Του ἰπ ϑοἢ ΡΠ] ρηῦ τυ πουοῖπ 1 ἀπ {Π15 ἂν. 
Ι σαπποῦ ἴδος ἔῃ 66 νυ Ὁ} πη5} πίη σ᾽ Θν 65. 
Υεὺ οοαμπὺ Ὁ ποῖ 85 ον ]-νν}}} ἴο πες, 
Ῥο]νπηθβίου ἢ που θϑι 6 15 οιβύομη᾽ 5. [)Ὰ 7 

ὙΤΠαῦ νγοιηθη ἰοοῖκ ποῦ ἴπ {πΠῸ γε 5 οἵ "Ἴδη. 

ΡΟΙΥΜΈΞΤΟΝ 

Νὼὸ τηλγνοῖ : αὐ τυ παῦ ποοα Ππαϑὺ ὑπο οὗ πιὸ ἢ 
Εὸν τ Ππαὺ σαπβο ΤΠ Ότ τηΐπθ Ποῖπ6 Παϑὺ 5ρ6 4 τὴν ἔεοῦ ἢ 

ΠΕΟΌΒᾺ 

Α βεοῖδὲ οὗ πΐπθ ον 1 ἔαϊη τνοι]α ἐ6]] 

Τὸ {πεὸ ἀδπα ἐπῖπθ. [Ὃρτὰν {π6ε, Ια την σιαγῆς 
ΑἸοοῦ ἔχοιμ Ππ656 ρᾶν:]οπβ ἕο ὙΠ άσανν. 980 

ΡΟΠΥΜΈΒΤΟΗΝ 

Τεραῦῦ γε, ἔουν {Π|5 βοιπᾶθ 15 βδαΐθ. [ αγοιηι στιν 5. 
Μν {πεπα ἀτὲ ὑποῖι, νν 6}1- ν 64 ἴο της {Π|5 Ποβὺ 
ἈΑομδθαη. Νον θεπονεβ ὑπΠδ6 ἴο ἄδοϊαγα 
ὙΠ ουοῖη ἔΠ6 ῬΥΟΒΡΟΙΌι5 μπλτιϑὺ ΓΘ Πα δου ΠΕῸΙΡ 
Τὸ {τ|επ45 δ] οϊβα : ἴο, ργεραυβα ἅτ 1]. 

ΠΕΟΟΒΑᾺ 

Εἰνϑῖ, οὐ {πὸ φϑοὸῖπ ψ Ποῦ ἴπ ἐΠῖηε 4115 ἔποιι Παϑῦ, 
Ροϊνάήουις, οἵ τπΐπα Ππὰπα5, Δη6 οἵ ἢΪ5 5ἰγε᾽ 5-- 
Τάνεῖ μοῦ 1 ΝΠ] ἀϑὶς ἔμες ὑπθη {Π6 τοϑβῦ. 
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ΕΚΑΒΗ 

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ 
᾽ ν “ 

μάλιστα" τοὐκείνου μὲν εὐτυχεῖς μέρος. 
ΕΚΑΒΗ 

ὦ φίλταθ᾽, ὡς εὖ κἀξίως σέθεν λέγεις. 
ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ 

“ 7 "“ “ 

τί δῆτα βούλει δεύτερον μαθεῖν ἐμοῦ ; 
ΕΚΑΒΗ 

᾽ ΄- , “- 7 

εἰ τῆς τεκούσης τῆσδε μέμνηταί τί μου. 
ΠΟΛΥΜΗΣΤῺΡ 

Ἀ “ , .} ΄ Ν, ΄ὔ ᾿ Ζ “ 

καὶ δεῦρό γ᾽ ὡς σὲ κρύφιος ἐζήτει μολεῖν. 
ΕΚΑΒΗ 

Ν᾿ Χ ΓΑῊ ΛΓ 5 ὉΣ Ἢ 7, » χρυσὸς δὲ σῶς ὃν ἦλθεν ἐκ Τροίας ἔχων ; 
ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ 

“-“ Ὁ -“ “ 

σῶς, ἐν δόμοις γε τοῖς ἐμοῖς φρουρούμενος. 
ἘΚΑΒΗ 

“-“ , 3 Ἂς »  Ψ - , 

σῶσόν νυν αὐτὸν μηδ᾽ ἔρα τῶν πλησίον. 
ΠΟΛΥΜΗΣΤΩῺΡ 

. ᾽ , “ 4 

ἥκιστ᾽" ὀναίμην τοῦ παρόντος, ὦ γύναι. 
ἘΚΑΒΗ 

3 ἃ : , ᾿ ν οἷσθ᾽ οὖν ἃ λέξαι σοί τε καὶ παισὶν θέλω ; 
ΠΟΛΥΜΗΣΤῺΡ 

οὐκ οἶδα: τῷ σῷ τοῦτο σημανεῖς λόγῳ. 
ΕΚΑΒΗ 

ἔστ᾽, ὦ φιληθεὶς ὡς σὺ νῦν ἐμοὶ φιλεῖ, 
ΠΟΛΥΜΗΣΤῺΡ 

’ »“ γὰ 2 Ἁ Χ ΄ ᾽ 2 ΄ τί χρῆμ᾽ ὃ κἀμὲ καὶ τέκν᾽ εἰδέναι χρεών ; 
ΕΚΑΒΗ 

“-“ Ν -“ ,ὔ 

χρυσοῦ παλαιαὶ ΤΙριαμιδῶν κατώρυχες. 
ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ 

“- ὃ ΄ - 

ταῦτ᾽ ἔσθ᾽ ἃ βούλει παιδὶ σημῆναι σέθεν ; 
ΕΚΑΒΗ 

΄ Ἀ “ , ΜῈ Ν 3 4 ᾽ » 

μάλιστα, διὰ σοῦ γ᾽" εἰ γὰρ εὐσεβὴς ἀνήρ. 



ΗΕΟΌΒΑ 

ΡΟΙΥΜΈΒΤΟΗ 
ΘΌ ΕΙν : 85 Του πο Πῖπν ὑπ ν Ἰοΐ 15 [αϊτ, 

ἨΕΟΌΒΑ 
Πδᾶν ἔνε πα, ᾿ονν νγ6}} ποῖ σρϑαὶς οὐ ἀπα υνοσίῃν πες! 990 

ΡΟΓΥΜΈΒΤΟΗΝ 
ΡΠ δθ, τυ παὶ ποχὺ τὲ ἕλη το δάση οὐ μγ6 ὃ 

ΗΕΟΌΒΑᾺ 
ΠΠ τθ, ἢ τοῦ δου, 6 σϑι θυ θεν οὶ ἢ 

ΡΟΠΥΜΈΒΤΟΗ 
Υεα- {πη Πδα οοληδ ἴο {Ππ6Ὸ ἴῃ βϑογεὶ ἰ{Π| 6 ν, 

ΠΕΟΟΒΑᾺ 
15 1Π6 ρο]ὰ 5ἴδβ, νυ μθγεν ἢ ἔγογη ΤΟΥ 6 ΘΔὴ6 

ΡΟΓΥΜΈΒΤΟΗ 
Θαΐίε- τ αγα δα ἴῃ τηϊη6 Π8}}5 ἴῃ ΔΠΥ͂ νν]856. 

ΗΕΟΟΒΑ 
5αἴε Κεαρ ἰῦ : οονεῦ ποὺ ἔῃ πεῖρηθοιι 8 φΟΟα5, 

ΡΟΓΠΥΜΈΒΤΟΕ 
Νὰν, ἰαᾶάγ: 10γΥ "ὲ πηΐηα οὗ {παῦ 1 Πᾶνε! 

ΗΕΟΟΒΑ 
Καπον  βὸ νΠαῦ 1 ἔα νου] {61} {Π6 6 δηα {Π|ν 50115 ὃ 

ΡΟΠΥΜΈΒΤΟΗ 
Ι κῆον ποῦ : [ἢϊ5 ἴῃ ν υνογὰ 5}8]}] εἰ σιηϊῖν. 

ΠΕΟΌΒΑ 
ΤΉετε ἰς, Ο ἤπἸεμα ἀθαν ἂ5 ποι αν ἕο τηε--- 1000 

ΡΟΙΥΜΈΒΤΟΗΝ 
Υ8ὰ-- Παῦ ΠΡΟ 5 ΤΩΥ 50η5 ἃ γη6 ἴο Κπον ἢ 

ΗΕΟΟΒΑ 
Οο]α.-- «ποϊομῦ να] 5 οὗ σο]ὰ οἵ Ῥυϊδνη᾽ 5 ̓1π6. 

ΡΟΓΥΜΕΞΤΟΒ 
ΤῊΝ 15 16 ποὺ αὐῇ ἕαϊη ἴο {6}] ἔῃ γ 50η ἢ 

ΗΈΟΟΒΑ 
Υεὰ, Ὀγ τῃγ τπουτῃ : ἔποὺ τὺ ἃ τἱσῃξδοιβ τηδῃ. 
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ἘΚΑΒΗ 

ΠΟΛΥΜΗΣΤῺΡ 
τί δῆτα τέκνων τῶνδε δεῖ παρουσίας ; 

ΕΚΑΒΗ 
» Ἂ Ἁ ΄ ΄, ) γὺ 7 ἄμεινον, ἢν σὺ κατθάνῃς, τούσδ᾽ εἰδέναι. 

ΠΟΛΥΜΗΣΤῺΡ 
“- , “ ’ 

καλῶς ἔλεξας: τῆδε καὶ σοφώτερον. 
ΕΚΑΒΗ 

οἶσθ᾽ οὖν ᾿Αθάνας ᾿Ιλίας ἵνα στέγαι ; 
ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ 

᾽ ἴω Ὡς [, ] -“ Ἂ, ,ὔ 

ἐνταῦθ᾽ ὁ χρυσός ἐστι ; σημεῖον δὲ τί; 
ἘΚΑΒΗ 

ἷ ’, “ ς ,ὔ 3. ϑἢ 

μέλαινω πέτρα γῆς ὑπερτελλουσ ἄνω. 

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ 
3 , “ " 72 

ἔτ᾽ οὖν τι βούλει τῶν ἐκεῖ φράζειν ἐμοί ; 
ἘΚΑΒΗ 

σῶσαι σε χρήμαθ᾽ οἷς συνεξῆλθον θέλω. 
ΠΟΛΥΜΗΉΣΤΩΡ 

““ δῆ Εἰ Ὕ 2 Ν ,Ἃ ΄΄ ! ὃν. ΒΖ ν 

ποῦ δῆτα ; πέπλων ἐντὸς ἢ κρύψρεασ᾽ ἔχεις ; 
ἘΚΑΒΗ 

΄ 3) Μ ἴω ὁ ,ὔ 

σκύλων ἐν ὄχλῳ ταῖσδε σῴζεται στέγαις. 
ΠΟΛΥΜΗΣΤῺΡ 

ποῦ δ᾽ ; αἵδ᾽ ᾿Αχαιῶν ναύλοχοι περιπτυχαί. 
ΕΚΑΒΗ 

250», ἴω ᾿) “ Ἷ 

ἰδίαι γυναικῶν αἰχμαλωτίδων στέγαι. 
ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ 

» ᾿, Ν » ,ὔ ΕῚ ,ὔ 

τἄνδον δὲ πιστὰ κἀρσένων ἐρημία ; 
ἘΚΑΒΗ 

οὐδεὶς ᾿Αχαιῶν ἔνδον, ἀλλ᾽ ἡμεῖς μόναι. 
ἀλλ᾽ ἕρπ᾽ ἐς οἴκους" καὶ γὰρ ᾿Αργεῖοι νεῶν 
λῦσαι ποθοῦσιν οἴκαδ᾽ ἐκ Τροίας πόδα' 
ὡς πάντα πράξας ὧν σε δεῖ, στείχης πάλιν 
ξὺν παισὶν οὗπερ τὸν ἐμὸν ὠκισας γόνον. 



ΗΒΟΌΒΑ 

ΡΟΓΥΜΈΒΤΟΗ 
ὙνΠηδαῦ πϑϑάδε ἔθη ὑπὸ Ῥυθθθηοθ Οὐ ΤΥ 5015 ἢ 

ΗΕΟΌΒΑ 
Βεῖΐξεν παν Κπδνν, 1 Πάρὶν ὑποι 5Π οὐ] 5} αἴο, 

ΡΟΓΥΜΈΒΤΟΙΝ 
1] Ἰναβὲ ὕποῖι βαἰα : γϑα, ᾿ἔννευα {Π6 νυ 56. ὑγᾶγ. 

ΗΒΟΟΒΑ 
1)οΞὲ Κπονν ποτα δἰοοα ΑἸ 6 πη θ᾽ 5 Τ το͵δη απὸ ἢ 

ΡΟΠΥΜΈΒΤΟΗ 
ΤΠ εΥὸ ὃ- -ἶἰβ {πΠ6 ρο]α πεῖ ἢ. - ἀηα {Π6 το θη, ννηδῦ ἢ 

ἨΕΟΌΒΑ 
Α ὈΙΪΔΟΚ τοοκ ἔοι πὸ σαν’ 5 ἕαδε 1τ{ϊπρ ΤΟΥ}. 1010 

ΡΟΓΥΜΈΒΤΟΗ 
Ηδβῦ διρηῦ θοϑῖάς ἴο 161} πγὲ οἵ ὑπαὶ ποιὰ ἢ 

ΗΕΟΌΒΑ 
ΘΟΠΊ6 Ἰδυνοβ 1 θγουρηῦ ὑΠπθηοε- -Κοαρ ὑπϑιὴ [Ὁ Π]6. 

ΡΟΠΥΜΈΒΘΤΟΙΝ 
νηδνοῦ-. -ψπογοῦ.- απ θαΐ ἐδ ν ταὶ θηΐ, ΟἹ 'ῃ Πα πο ἢ 

ΗΕΟυΒΑ 
Ι͂ὴ γοὴ ἰδηΐβ, βαθ επθαίῃ ἃ ἤπδὰρ οἵ 5ρ01]5. 

ΡΟΓΥΜΈΒΤΟΙ 
ϑαΐε ἢ {Ππεγα ἢ ΑοΠδθδη 5}1058 ΘΠ ΡΑ]6 τι5 Του Πα, 

ΗΕΟΟΒΑ 
Την]ο]αΐα ἀγα ὑπὸ οαρίϊνα ψουαθη᾽ 5 ἔθ ηΐ5. 

ΡΟΙΥΜΈΒΤΟΗ 
ὙΠ ἴῃ 15 4}} βαίε ὃ Βε ἔπεν νοϊά οἵ τπεπ 

[ ΗΕΟΌΒΑ 

υΊ τ 15 πὸ Αομδθαη, οαΪν πν6. 
Ἑηζεν ὑΠ6 ἐδηΐβ,--ον αι {πΠῸὶ Αὐρῖνοβ ἀΥα 
ΤῸ ἀπτηοοῦ ἐπ 6 5}}105 ἴον Πποπηθνναγα ἢϊσ]  Π Ότη ΤΟΥ,--- 1090 
Παΐ, 411 ν6}} ἀοπο, ἔπποι ταγϑὺ ἢ ὑπ ν 5005. [Ἀγ 
ΤῸ ψῃθτα ποι σαν᾽ δῦ ἃ ποθ ππἴο τὴν ο}}114. 
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ΒΚΑΒΗ 

ΧΟΡΟΣ 
οὔπω δέδωκας, ἀλλ᾽ ἴσως δώσεις δίκην" 
ἀλίμενόν. τίς ὡς εἰς ἄντλον πεσὼν 
λέχριος ἐκπεσεῖ φίλας καρδίας, 
ἀμέρσας βίον. τὸ γὼρ ὑπέγγυον 
Δίκᾳ καὶ θεοῖσιν οὗ συμπίτνει, 
ὀλέθριον ὀλέθριον κακόν. 
ψεύσει σ᾽ ὁδοῦ τῆσδ᾽ ἐλπὶς ἥ σ᾽ ἐπήγαγεν 
θανάσιμον πρὸς ᾿Αίδαν, ὦ τάλας: 
ἀπολέμῳ δὲ χειρὶ λείψεις ῥίον. 

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ 
ὦμοι, τυφλοῦμαι φέγγος ὀμμάτων τάλας. 

ΧΟΡΟΣ 

ἠκούσατ᾽ ἀνδρὸς Θρῃκὸς οἰμωγήν, φίλαι ; 

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ 
» “3 ο , ΄ “ 

ὦμοι μάλ᾽ αὖθις, τέκνα, δυστήνου σφαγῆς. 

ΧΟΡΟΣ 
,, (ὦ ΚΞ “ἢ , ᾽ὔ 

φίλαι, πέπρακται καίν᾽ ἔσω δόμων κακά. 

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ 
ἀλλ᾽ οὔτι μὴ φύγητε λαυψηρῷ ποδί: 
βάλλων γὰρ οἴκων τῶνδ᾽ ἀναρρήξω μυχούς. 

ΧΟΡΟΣ 
ἰδού, βαρείας χειρὸς ὁρμᾶται βέλος. 
βούλεσθ᾽ ἐπεισπέσωμεν ; ; ὡς ἀκμὴ καλεῖ 

Ἑκάβῃ παρεῖναι Τρῳάσιν τε συμμάχους. 

ΕΚΑΒΗ 
ἄρασσε, φείδου μηδέν, ἐκβάλλων πύλας" 
οὐ γάρ ποτ᾽ ὄμμα λαμπρὸν ἐνθήσεις κόραις, 
οὐ παῖδας ὄψει ζῶντας οὺς ἔκτειν᾽ ἐγώ. 



ΗἩΒΟΌΒΑ 

ἨΒΟῦΒΑ ἀπε ΡΟΠΥΜΈΒΤΟΗ γολλ (λι άγοη δγυίον {᾿ὲ ἰομί. 
ΘΗΟΗΌ5 

Νοὺῦ γοεὺ ἰ5 ΠπῸ θην ρμαϊα, θὰ ὑπ ν τἰμγα 15 αὖ παηά, 
Αϑ ψΠο τοῦ δον 8 Αῦγ 55 νν Πού δίῃ Το ΠΟ] ἃ ἰ5 

ΠΟΠΘ [ποῖ Πα ἐα᾽ θη. 
ΒΙΔὨ - ΘΠ Ρῖρ;, ΠΡΟ συν θοῦ {6 αν] 66, ἴον {πὸ ΠΠ{Ὸ 

ΒῸν νῃούονοὺ Ὁ σοιηθῖῃ ἴο ρΡᾶ85 ὑπαῦ ἴῃ6 τἱρι ἢ} 
ἀεουδηα 

ΟΥ̓ 7υβεῖο θ᾽ 5 οἱαίην «νὰ ΠῸ Ἰὰνν5 Οὔ Π 6 Οοας Π»6 αὖ ομθ, 1080 
ΤΉΏδη 15 ταϊηοὰ5 θη 6. [Ὁ ὑπ 6 ϑίπηθυ, (Ὁ γπ] ΠΟῚ5 

θᾶηθ ! [{{πηβϑϑὴ 1 πώ, 
Τ0 51.411} τποοκ {πὸὸ, {πν νὰν αν ηρ5. πορο ; ἴὸ {πὲ 

Τὸ {πὸ ρίδοθβ. οἵ ἐπε ἀθαα αΐῃ Ὁ ἄγαν {πθὸ, Ὁ 
νυγοίοῃ ἀπάομῃρ ! [ποιὰ )»6 5] ἴῃ. 

ΒΥ {πὸ παπᾶ ποῖ οἵ ννδυυίουβ, ὕποι ΠΘυῸ, 5}8}} 
ΡΟΠΥΜΈΒΤΟΗΝ (οι) 

Αλ, 1 ἀνε ὀἰμιαι θα Γ᾽ ηυῦλο θη 65 ἰλσλέ--- γυγοίοὶν ! 
ΘΗΟΗῦΒ 

Ἡδφαια γε {πε γ6}} οἵ γοπάθυ ΓΠγδοίαμ, ἔθ 5 ἢ 
ΡΟΠΥΜΈΒΤΟΗ (γολ η) 

ΑΛ πῖὸ, ηῖῃ οἰιμἑάγοη !---αὐλ ἐμ ὠὐοζμἰ πε ον ! 
ΟΗΟΗῦ5 

ΕΥυϊθ 5, βίη ρο ΟὙἿΠὰ ἡγΟΥ]ς 15 το ο Ὁ ἴηι γομδὺ ἐδ ηῦ, 
ΡΟΙΠΥΜΈΒΤΟΗΝ (η  2)) 

δικοί ὃψ 500} ξδεὶ δαὶ  γ6 ποῖ ϑδοαρο ! 
Μῳ δίογυδ σαὶ  τῖσθ ἐ ὶ5 γλοἰ ἰη ο᾽ 5 θιηιοσί ρατγίς ! 1040 

ΘΗΟΘΗῦΒ 
Τ,0, οὐ εὐ} ὑπθγα συν" ΒΟ] οἵ οἱδηὺ πὰ πα. 
5}.411 ννϑ θατθὺ [ἢ ὃς -{Π6 Ρ61}1] βγη ΟΠ ἢ τι5 
Τὸ περ οἵ Ηεξοιῦρὰ πα {π᾿ το] ἀ8 168. 
πίον ΒΕΟυΒΔ. ἨΕΟΌΒΑ 

Θγηἶ[6 ΟὨ--ΘΡᾶγ6 ποὺ ἀν, Ραΐϊζεν ἄοννη ὑΠ6 ἀο018' 
ΝΕ δΥ 5}1ὰ}Ὁ0 ἔποὰ βεὺ θυ σηῦ νίβίοη ἰπ ὉΠῖπ 6 ΟΥ]08, 
Νοὺ ᾿ἰνίης 566 ὑπ γ 505 ἡ Ποῖ 1 ἢᾶνα 5ἰ]δίη. 
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ΕΚΑΒΗ 

ΧΟΡΟΣ 
ἢ γὰρ καθεῖλες Θρῇκα καὶ κρατεῖς ξένου, 
δέσποινα, καὶ δέδρακας οἵάπερ λέγεις ; 

ΕΚΑΒΗ 
» » Ῥ οὐδἱνυ δῇ ΄ ͵7 ὄψει νιν αὐτίκ᾽ ὄντα δωμάτων πάρος 

Ν “ ’ “ ͵7ὔ 

τυφλὸν τυφλῷ στείχοντα παραφόρῳ ποδί, 

παίδων τε δισσῶν σώμαθ᾽, οὺς ἔκτειν᾽ ἐγὼ 
-» 77 

σὺν ταῖς ἀρίσταις Τρῳάσιν': δίκην δέ μοι 
͵ὔ ο» ᾽ ς Ἐξ τὰν Ὡ“Ὁ᾽»») , 

δέδωκε: χωρεῖ δ᾽, ὡς ὁρᾷς, ὅδ᾽ ἐκ δόμων. 
ἀλλ᾽ ἐκποδὼν ἄπειμι κἀποστήσομαι 
θυμῷ ζέοντι Θρῃκὶ δυσμωχωτάτῳ. 

ΠΟΛΥΜΗΣΤῺΡ 
" 5} ΄,ὔ ἴω] “ 

ὦμοι ἐγώ, πᾷ βῶ, 
πῷ στῶ, πᾶ κέλσω ; 

ἐξ ΄ Ο 74 Ν 5» Ψ 

τετράποδος βάσιν θηρὸς ὀρεστέρου 
τιθέμενος ἐπὶ χεῖρα κατ᾽ ἴχνος ; ποιαν, 
ἢ ταύταν ἢ τάνδ᾽ 
ἐξωλλάξω, τὰς 

,ὔ 

ἀνδροφόνους μάρψαι 
“, 

χρήζων ᾿Ιλιάδας, αἵ με διώλεσαν ; 
͵2 - “-“ 

τάλαιναι κόραι τάλαιναι Φρυγῶν, 
ὦ κατάρατοι, 

- ’ὔὕ - ΄ - 

ποῖ καί με φυγᾷ πτώσσουσι μυχῶν ; 
Ψ ΄ 

εἴθε μοι ὀμμάτων αἱματόεν βλέφαρον 
᾽ ,ὕ Ν » ἴὴ Υ 

ἀκέσσαιο τυφλὸν ἀκέσσαι᾽, Αλιε, 
φέγγος ἀπαλλάξας. 
Δ ὑπ ἃ ἃ, 

’ Χ ΄ ᾽ , σίγα: κρυπτὰν βάσιν αἰσθάνομαι 
“- “ , 

τάνδε γυναικῶν. πᾷ πόδ᾽ ἐπάξας 
σαρκῶν ὀστέων τ᾽ ἐμπλησθῶ, 

7 -“ 

θοίναν ἀγρίων τιθέμενος θηρῶν, 
͵ὕ , 

ἀρνύμενος λώβαν 



ΗΕΟΌΒΑ 

σπου Β 
Ηκαβὶ ϑιν θη ἢ--ονευοοιδ ἔν ναοί σιιοϑῦ, 
Τὰν ἢ---παϑῦ ἄοπο ἴῃς ἀδεα ὕποὰ ὑπυθαϊεπθαβι ἢ 

ΗΕΟΌΒᾺ 
Ηΐμ 5114] ποῖ οἰγαϊ ο υναν 56 ὲ θοίονο ἐπ6 ἰεηΐς, 
ΒΙΙη4, Ραοίηρ νυ Ὁ Ὀ] 16] αἰτ]} 655- 5ὑ πη] ηρ Γεοῦ, 1050 
Απᾶ 5 ἔννο ἢ] ἀγθ᾽5. ΘΟ Ρ565, ΠΟΙ. 1 516 νν 
Ὑ 1} το απ Πογο π6ϑ᾽ ΠῸΙΡ : ποὺν Πα. Πα ραϊα γὴη6 
ΤΠ 6 νεηρϑαηοο- ἄπθ5. ΓΠΘγα ΘΟΠΊ65. ἢ6 ΤῸ}, ὑποι 

βϑδϑὺ, 

1 ἔγου Πὶς ραΐῃ νν}}} οἴῃ ; ἔῃ βϑβοῦμίηρ γαρα 
Οὐ νομπάδν Πνδοίδη πιοηδῦθυ Μ01}} 1 5] γι}. 

Τηον ῬΟΤΥ ΜΈΒΤΟΗ, 
ΡΟΙΥΜΕΒΤΟΗ 

ΑἸὰ τηθ, νυ] ΠΥ νν γα 5Π4}} 1 ρὸ ἢ- -ν ῃδγα βἰαηα ἢ 
Ἄγ Πονα ἤπα γη6 ἃ τῃηοου-Ὀ]δ 6 ἢ 

Μιυβὺ 1 ργον] οἱ {ππεἰν ἔγδοὶς νἹἢ ἔοοῦ πα ν10}} Παπα 
Αϑ ἃ τηοπηζϊαϊη- δ αβὲ 5Που]α ρΡᾶοο ὃ 

Οὐ ἴο ἐμϊ5 546 οὐ ἐπαὺ 51.8}} 1 ἔα τη6, ἴον νεησθᾶπος Ἰ000 
Ῥαγβιϊη [τππῖπ8 ὉΠ οΙπρ ὃ 

ΤΠ 5ἰαυρητογοιβ Πὰσϑ Οὐ ΤΟΥ πο Πᾶνα πυοιυρης 
Βοὰ] ἀδαρσηζϊειβ οἵ ΡΗτυ οῖα, Πλπ"  Θ 6 5565 
Ασδουγδδα, ἴῃ ν πᾶὺ ἀδερ- θη γθοΘβθ 68 

Ατὸ γα οονϑυίηρ ᾿ῃ ἢϊρ]ῦ Ὁ 
Ο οου]άδβῃ ποι Ραὺ θα] ὑπ686 αγε- 15 ΡῸΥΥ -- 
Ο οοὐ]άϑῦ ποῖ θὰῦ 64] ὑπὸ ὈΠ1η4, πὰ γϑϑίουθ 

Π16, 
Ο 51ῃ, ἴῃ γν Πρ ! 

Ηἴσου.---Ἰῖϑυ-- {Π6ῖπ οὔθ! ἢν ἐοοια}}5 ογεθρ--- 
ΤΠδαὺ ἐπειη- - ἢ Π 6 Υ 51Π|4}} ὑΠ|15 ἔοου ἰδ, 1010 

ΤΠαῦ ὑπ εῖν ἤθϑἢ πα ἘΠῚ} θΟΠ 65 1 ΤηΔῪ ΘΟΥΡΘ, ἃ τᾶν 
514Κε τὴ8 

ὙΠ εὶν Ὀ]οοα, 4 Πα ἃ Ραπαπεῖοῦ 1] δ αθῖς πὰ και, 
Βεαυϊείπρ {πεῖν οαΐνα σα νγ6}} 
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ΕΚΑΒΗ 

,ὔ » , 3 τ8 “ δ 7 

λύμας ἀντίποιν ἐμᾶς ; ὦ τάλας, 
ποῖ πᾷ φέρομαι τέκν᾽ ἔρημα λιπὼν 
Βάκχαις ἣ “Αἰδου διαμοιρᾶσαι, 
σφακτὰν κυσί τε φονίαν δαῖτ’ ἀνήμερον 
οὐρείαν τ᾽ ἐκβολάν ; Γ 

1080 πᾷ στῶ, πᾷ κάμψω, πᾷ βῶ, 

ναῦς ὅπως ποντίοις “πείσμασι, λινόκροκον 
φᾶρος στέλλων, ἐπὶ τάνδε συθεὶς 

΄, Βι ἃ 7 
τέκνων ἐμῶν φύλαξ 

7, 

ὀλέθριον κοίταν ; 
ΧΟΡΟΣ 

τ “ “ ’ὔ ᾽ Μ“ἷἤ ,ὔ ὦ τλῆμον, ὥς σοι δύσφορ᾽ εἴργασται κακά' 
δράσαντι δ᾽ αἰσχρὰ δεινὰ τἀπιτίμια 
δαίμων ἔδωκεν ὅστις ἐστί σοι βαρύς. 

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ 
» “Ὁ ΨΌΝ ΄’ὔ 

αἰαῖ, ἰὼ Θρήκης 
, 

λογχοφόρον ἔνοπλον εὔνππον "Δ- 
, 

1090 86, κάτοχον ΠΕΜΟΡ: 

ἰὼ ᾿Αχαιοί, ἐ ἰὼ ᾿Ατρεῖδαι. 
βοὰν βοὰν ἀυτῶ, βοάν': 
ἴτε, μόλετε πρὸς θεῶν. 

΄, Ἀ Ω ᾿ ᾽ , ΄ 7 
κλύει τις ἢ οὐδεὶς ἀρκέσει ; τί μέλλετε ; 
γυναῖκες ὦλεσάν με, 
γυναῖκες αἰχμαλωτίδες" 
δεινὰ δεινὰ πεπόνθαμεν. 
Υ' 3 “ "Δ 

ὦμοι ἐμᾶς λώβας. 
ποῖ τράπωμαι, ποῖ πορευθῶ ; 

1100 ἀμπτάμενος οὐράνιον 
ὑψυπετὲς εἰς μέλαθρον, ᾿ϑρίων 
2 ες ἌΝ ΄ ᾽ , 
ἢ Σείριος ἔνθα πυρὸς φλογέας ἀφίη- 
σιν ὄσσων αὐγάς, ἢ τὸν ὕΑιδα 

, Ν »“ ΄ 

μελανόχρωτα πορθμὸν ἄξω τάλας ; 

332 



ΗΕΟΌΒΑ 

ΔΊ συμ θν τον θη σο ἢ---ῦοο ἢ γΠοΥο δ 1 
θοΣΠδ 

Ἐουϑακίηρ τὴν [Ὁ ΠΟ 6] 655 ΡῈ θ 65 ἴο "θὲ ἴουπ 
ΟΥ̓ τΠ6 Ῥδοομαηα]5 οἵ Π6]], [Ργὸν 

Βυϊομονθα ἀπα οαϑῦ ἀὐνὰν ἴον {Π6 ἀρ 8᾽ ἜΡΟΝ βου] ονοα 
Οἱ ἃ ἄσδβοϊαϊα τηοαηξαΐη- 6 ]} [τϑϑὺ Ὁ 

ΑἸ, νν ΠΘΥ 6 5841} [απ α ἢ. ὐν ἈΠ ΠΠΟῚ οῸ ἢ ὙΠΟ ΤῸ 
ΛΒ ἃ 5Π10 ἔι|}5 581} {πᾶ πιά Ὁ} Πὰν Θηννα γα ρυ ββθα, 

Ι νου] ἀανῦ ἴητο {πᾶ ἀθας -Ππαιηξεα Ἰαΐν, 
ΤΙ νου] ΘΠ γοια τὴν θα 065 ἴῃ τὴν Ἰἰπθὴ νοϑῦ, 

ΤΙ νου] συν ἐπθῖὰ ὑπ υο ! 

ΠΗΟΗῦΒ 
Ὑννοῖοῃ ! υυθακοϑα οἡ πδ6 αὐ 1115. ᾿πτο! ον 0] : 
Ἐοὰ] ἀφο α5 ποι αἸ 451, ἀπ ἀν Πα] ραπα]ὺν 
Α Οοά Βαίῃ Ἰαϊά οὰ ἔπθε ν τ Πδᾶνν Πᾶηά. 

ΡΟΓΥΜΕΒΤΟΗΝ 
ὙΠπαὺ πο! ρθῶ -ὈΥ ἃ Πα 56 5, πα ΤΙ τἂν Θα [ἢ ὙγἉ ΟΥ̓ 5 

ννεε! [54 ]Π1ὰπὺ βἰθεᾶ ! 
ΤΗνδοία 5. ροβθοβδοα οἵ πὰ γγαν-οοα, Ἰονᾶβ οὐ {πὲ 

νγμαὺ πο, γε Δομδοδῃβ !---αὐγειιβ᾽ σεεά! 
ἤδβους  ἤδβοῦς 1 γαΐβα [η6 οὐγ. 
Ο ὀοτηθ, ἴπν ἐπα πᾶτηθ οὐ {πὲ οὐδ ἄταν 

πἰρ ! [Π6]Ρ πῖα ποὺ ποθ ἢ 
Ηδαὺβ ΠΥ πιᾶπ ἢ- Ποντίου ἀν ἢ ὐὙ}}} πὸ τηδη 

ΟΥ̓ ννοιπθὴ ππάοπο, ἀοβιγογοα, αὰ ᾿-. 
ΤΠῈ πνοπιθη οὗ Ἴ ον 5 οαρίνιγ. [ἀεοά! 

ἩοΥγοΥ5 ἅΓῸ νυουρ ἢ ΘΟ τη6.. ΠΟΙΤΌΥΒ! ὟἾ ο6 ΤῸ ν {Π|6 ἔΌ] οι 
ὙΥΒΙΠο γα 5Π4}} 1 τὰσ το ἢ Υ Πεν- 

Ὑγατα ἕατο ὃ [0 {Π 6 τηδη 508 ΟΥ̓ αἷτν, 
5411 1 Ιοὰρ 65. οὰὰ ψίηρϑ ἕο ὑπὸ Πεῖρης οὗ {ΠπῸ Ππϑάνθη, 

Το Οὐΐοη οὐ 55, [θαυ []- ΟἹ σα λϊηρ; 
ὙΠ ἘΠπῈ θυγπίηρ ἤδπλθ5. ΠΠΌμ ἢΪδ Ἔγ 65 ουὖ- 

βγη] ηρ,, [δοῦρα ἴῃ ἀδβραίΐν ἢ 
Οὐ ργμἴαηρσε ἴο πε Ὀ]δοκπ 85. οἱ ἀαγκηθββ, το Ηδάοθ᾽ 
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ΒΚΑΒΗ 

ΧΟΡΟΣ 
, ν ῃ . Ἃ , ν συγγνώσθ'᾽, ὅταν τις κρείσσον᾽ ἢ φέρειν κακὰ 

πάθῃ, ταλαίνης ἐξαπαλλάξαι ζόης. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
κραυγῆς ἀκούσας ἦλθον' οὐ “γὰρ ἥσυχος 
πέτρας ὀρείας παῖς λέλακ᾽ ἀνὰ στρατὸν 
Ἠχὼ διδοῦσα θόρυβον" εἰ δὲ μὴ Φρυγῶν 
πύργους πεσόντας ἦσμεν Ἑλλήνων δορί, 
φόβον παρέσχεν οὐ μέσως ὅδε κτύπος. 

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ 
ὧ φίλτατ᾽, ἠσθόμην γάρ, ̓Αγάμεμνον, σέθεν 
φωνῆς ἀκούσας, εἰσορᾷς ἃ πάσχομεν ; 

ΑΓΆΜΕΜΝΩΝ 
ἔα" 
Πολυμῆστορ ὦ δύστηνε, τίς σ᾽ ἀπώλεσε ᾿ 
τίς ὄμμ᾽ ἔθηκε τυφλὸν αἱμάξας κόρας, 
παῖδάς τε τούσδ᾽ ἔκτεινεν ; "ἢ μέγαν χόλον 
σοὶ καὶ τέκνοισιν εἶχεν ὅστις ἣν ἄρα. 

ΠΟΛΥΜΗΣΤῺΡ 
“Ἑκάβη με σὺν γυναιξὶν αἰχμαχωτίσιν 
5 ᾿ά ᾽ 5 » , » ᾿ ἈΝ , 

ἀπῶώλεσ', οὐκ ὠπωώλεσ', ἀλλὰ μειζόνως. 

ΑΓΑΜΈΜΝΩΝ 
᾿ᾷ , Χ Ν " ΓΟ» ς , 

τί φής ; σὺ τοὔργον εἴργασαι τόδ᾽, ὡς λέγει ; 
(ἵ , [ς 7 , ΠῚ Ψ. » ΄ 

σὺ τόλμαν, ᾿ακάβη, τήνδ᾽ ἔτλης ἀμήχανον ; 

ΠΟΛΥΜΗΣΤῺΡ 
Μ΄ , - ον Ν 2 ν Ε ὦμοι, τί λέξεις ; ἢ γὰρ ἐγγύς ἐστί που ; 
σήμηνον, εἰπὲ ποῦ ᾽σθ᾽, ἵν᾽ ἁρπάσας χεροῖν 
διασπάσωμαι καὶ καθαιμάξω χρόα. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
οὗτος, τί πάσχεις ; 



ΗΒΟᾺΙΒΑ 

ΓΗΒ 

51..4}} ὈΪαιπο, ἢ Π6 ννῃ] ἢ Βα θα ἢ} Πθανίει νγοοὸβ5 
ΤΠ δη πλιὰ Πὰν Ὀ6 81, 50] 4 ἤθο ἢϊ5. υγοϊομεα 116. 

πίον ΑΘΆΜΕΜΝΟΝ. 
ΛΟΛΜΕΜΝΟΝ 

Ηδανΐηρ' ἃ 5ῃουῦ 1 απὸ ; [Ὁ ἴῃ ΠῸ νν 506 5 
ΤΠῈ πιοιιηΐαϊη- ΤΌ οἸΚ᾿ 5. ΟΠ 11 Εοῃο ἘΠτοιρῚ ὑπὸ Πτοσϑὶ 1110 

ΟὐἹθα, ννα]εῖηρ τπσθα]ῖ. Κπον πνὸ ποῦ {Π| ἴον 8 
ΟΥ̓ ΡΗγυρῖα Ὀγν ὑπὸ 5ρθὰν οἵ σθοκο πα ΚΆ]]δ, 
Νὸ {016 ραπῖς Πδα {Π|15. οἰαπ ρον" τοιβϑί. 

ΡΟΓΥΜΕΒΤΟΝ 

Τ)θαῦ ἔπ] ο πα.---[ον, Αρατη θυ ΠΟ, ᾿Ε15 ὑπ ν νοΐθο 
ΤΙ Πδὰν δηα Κηον ---σϑοϑῦ ὑποῖ νυν πὰῦ Τ ὁπ πνῈ ὃ 

ΑΘΆΜΕΜΝΟΝ 

ΗΔ, ντοϊοπῃοα Ῥο]γμθβῖου, νυν πὸ Παὺ ἢ πᾶν θα {ΠπῸὸ ὃ 
ηῸ ἀδϑηεα νι Ὀ]οοά {πϊπθ ογοβ, ἃπα ὈΠΠα64 

ὅπ|66 ὃ--- 
516νν {πε 56 ἐν βοη5" ϑοοίῃ, ἀραϊηδὺ ὑΠπ6ὸ ἀπα {Πῖπα 
Οὐ ννὰβ ἢἰβ ἔπσγ, ψ Ποβοθ οὺ ἰὉ νναβ. 

ΡΟΡΥΜΈΒΤΟΗ 

Ἡδοιῖνα, νυ ἢ {ΠῸ οἀρεϊνθ ννουηδη- ΠΥ ΌΠ Ὁ", 1190 
Πεβίντογεα πιὲ- - πᾶν, “οϑιτονθα ποὶ.- Ο, [αν ἡνοῦθο ! 

ΑΘΆΜΕΜΝΟΝ 

ΥΠπαῦ βαγ᾽ϑὺ ὑποῖ ὁ ΤΠῖπα ὑπὸ 4666, 5. πὸ Παύῃ βαϊα ὃ 
Του, Ηδοιθα, ἀγα ὑΠ|5. ὉΠ] σ᾽ ΠΡΟ Β510] 6 ! 

ΡΟΠΥΜΈΕΒΤΟΗΝ 

Ηδ! ν»]ιαῦ βαγ᾽ βὺ ὑποιι ἢ-- -ἀ Πα 15 516 ΠΙΡῚ. τη6 ΠΟΥ ὃ 
ΤῸ] Ποτα 15 5116, ὑπαῦ 1 τπὰν ἴῃ τηΐπθ Βαπαβ5 
ΟἸαΐοῃ ΠΟΥ ἀπ το πα, ἀπα θα π6 Ποὺ ἤ65}} ἴῃ Ὀ]οοά. 

ΑΘΆΜΕΜΝΟΝ (Ποίαϊησ ἐν ὑαοῖ) 
Ηο ὕϊου, νυν αὶ αἷς {πεῸ ὃ 
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ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ 
πρὸς θεῶν σε λίσσομαι, 

μέθες μ᾽ ἐφεῖναι τῇδε μαργῶσαν χέρα. 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

ἔσχ᾽" ἐκβαλὼν δὲ καρδίας τὸ βάρβαρον 
λέγ᾽, ὡς ἀκούσας σοῦ τε τῆσδέ τ᾽ ἐν μέρει 
κρίνω δικαίως ἀνθ᾽ ὅτου πάσχεις τάδε. 

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ 
λέγοιμ᾽ ἄν. ἣν τις ἸΤριαμιδῶν νεώτατος, 
Πολύδωρος, ᾿κάβης παῖς, ὃν ἐκ Τροίας ἐμοὶ 
πατὴρ δίδωσι ΤΙρίαμος ἐν δόμοις τρέφειν, 
ὕποπτος ὧν δὴ Τρωικῆς ἁλώσεως. 
τοῦτον κατέκτειν᾽" ἀνθ᾽ ὅτου δ᾽ ἔκτεινά νιν 
ἄκουσον, ὡς εὖ καὶ σοφῆ προμηθίᾳ. 
ἔδεισα μὴ σοὶ πολέμιος λειφθεὶς ὁ ο παῖς 
Τροίαν ἀθροίσῃ καὶ ξυνοικίσῃ πάλιν, 
γνόντες δ᾽ ᾿Αχαιοὶ ζῶντα Πριαμιδῶν τινα 
Φρυγῶν ἐ ἐς αἶαν αὖθις ὦ ἄρειαν στόλον, 
κἄπειτα Θρήκης πεδία τρίβοιεν τάδε 
λεηλατοῦντες, γείτοσιν δ᾽ εἴη κακὸν 
Τρώων, ἐν ᾧπερ νῦν, ἄναξ, ἐκάμνομεν. 
Ἑκάβη δὲ παιδὸς γνοῦσα θανάσιμον μόρον 

| λόγῳ με τοιῷδ᾽ ἤγαγ᾽, ὡς κεκρυμμένας 
θήκας φράσουσα Πριαμιδῶν ἐ ἐν Ἰλίῳ 
χρυσοῦ" “μόνον δὲ σὺν τέκνοισί μ᾽ εἰσάγει 
δόμους, ἱ ἵν᾽ ἄλλος μή τίς εἰδείη τάδε. 
ἵζω δὲ κλίνης ἐν μέσῳ κάμψας γόνυ' 
πολλαὶ δὲ χειρὸς αἱ μὲν ἐξ ἀ ἀριστερᾶς, 

αἱ δ᾽ ἔνθεν, ὡς δὴ παρὰ φίλῳ, Τρώων. κόραι 
θάκους ἐ ἔχουσαι, κερκίδ᾽ ᾿Ηδωνῆς χερὸς 

ἤνουν, ὑπ᾽ αὐγὰς τούσδε λεύσσουσαι πέπλους" 
ἄλλαι δὲ κάμακα Θρῃκίαν θεώμεναι 



ΗΒΟΙΒΑ 

ΡΟΓΥΜΕΒΤΟΗΝ 

Βγυ ὑπ οαϑ 1 ρτὰν {πςε, 
{{πη8 6 πι6---ἰοοβθ τὴν {πο ηΖίθα ΠπΠὰπα οὴ ΠΟΥ! 

ΑΘΟΛΜΕΜΝΟΝ 
ἘοΥθΘαγ : οαϑῦ οὐδ ἐπΠ6 βαάνασα ΠΌμα ἐΠϊπα Παϑυί. 
ϑρθαῖς, δ τὴϑ ἤδὰν ἢγϑὺ ἔπθθ, ἔθ πὶ ΠῚ, δπᾶ πᾶσα 1130 
Δ ΒΌν ἴον νας σδιιβα ὑπιι5 ἔποὰ δι δνθϑῦ. 

ΡΟΙΥΜΕΒΤΟΗ 
1 Ξρϑὰκ: οἵ Ρυίαμη 5 Ποῖιβα νγὰβ ὁπ6, π6 γοιπραβέ, 
Ῥοϊνάουιβ, Η δοιι δ᾽ 5 ΟΠ], νυ Ποῖ ἢ 5 βίνε βεηῦ 
Εγοπ ΤΥΟΥ ἴο πη6, ἴο παχξττδ ἴπὰ Πΐη6 Π4]]5, 
Μ|Ιβαοιθίίηρ, γε τπᾶν σιι655, ὑπ6 [8]] οἵ Ττον, 
Ἡΐ 516 1. ΕῸΥ ψῇηδὺ σαυ58 1 516 ν Πίτη, ἤθ8γ --- 
Μανς μον 1 ἀ6δ]} νν6]], υυῖβοὶν, ρυυ δ ηΐ]ν :--- 
ΤΙ Γρανδα ἐμεὶν βοὴ τϊρηῦ, ΘΕ αἰῖνα ἐῃν ἴοε, 
(ἰαΐπον σον 5 Το πηηαπῦ ἃΠῸ ΓΘΡΘΟΡΙΘ ΠΟΥ, 
Απά, Πδαυίηρ' μον ἃ Ρυϊδηνα ᾿νε, Αοἤαρθα 1140 
ΤῸ Ρ]νν σα- Πα ἀραΐη 5ῃοι]α Ὀυϊηρσ Ποὺ Ποβῦ ; 
ΠἼμοπ 5Που]α ὑποῪ ἐγάτηρὶα ἄονγι ὑΠεθε Ρῥ]αΐπβ οὗ 

ἐν τος 
[πῃ ἔοταν, δῃηὰ ἐπε 1115 ἐπαῦ νναβϑίεα τι5 
Βαυΐ πουν, Ο Κίηρσ, 5ῃοι]α οα Τ γον 5 πε] οι 5 [8], 
Ἀπα Ἠξδοαρα, θεϊηρ γα οὗ ΠΟΙ 50᾽5 ἀθδΐῃ, 
ΜΠ Π15 ἴ4]6 Ἰατεα τηθ, ἐπαῦ 5η6 νου] γανϑαὶ 
ΗΑ ἐνδαβαγθβ οὗ σο!α οὔ ῬυΪατη᾽ 5 11π6 
Ιη Του. Με ομἱν ν ἢ ΤηΥ 50Π5 5Π6 6865 
τ πῖη ἐπα ἐεπΐβ, ὑπαῦ ποπῈ Ὀαβίθ τηϊσηΐ Κηονν. 
Βονηρ {πὸ Κπαδα ἔπετε βαΐ 1 ἴῃ πεῖν τηϊαϑῦ; 1150 
ὙΥΉΙ]6, οα τὴν ἰοῦ Παμα βοῖηθ, βοιηθ οἡ {με τἱρσῃῦ, 
Α5 Ὀγ ἃ {πε πά, ουβοοίῃ, ΤΊΟγ᾿ 5 ἀδιρηε 5 5 
Μδην : {π6 ψνῈὲ} οὗ οὔν Εοπίδη Ἰοουη 
Ῥναϊβεα ὑπον, ὑρΠ ] πρ' το {π6 ἸΙση δ τὴν οἱοαῖς ; 
Απά βοὴ τὴν ΤΠ γδοίδη ἰάποα Δατηϊπρ᾽ ἴοοκ, 
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γυμνόν Π: ἔθηκαν διπτύχου στολίσματος. 
ὅσαι δὲ τοκάδες ἢ ἦσαν, ἐκπαγλούμεναι 
τέκν᾽ ἐν χεροῖν ἔπαλλον, ὡς πρόσω πατρὸς 
γένοιντο, διαδοχαῖς ἀμείβουσαι χερῶν. 
κἀτ᾽ ἐκ γαληνῶν-- πῶς δοκεῖς ὑπτ-προσφθεγμάτ ων 
εὐθὺς λαβοῦσαι φάσγαν᾽ ἐκ πέπλων ποθὲν 
κεντοῦσι παῖδας, αἱ δὲ πολεμίων δίκην 
ξυναρπάσασαι τὰς ἐμὰς εἶχον χέρας 
καὶ κῶλα" παισὶ δ᾽ ἀρκέσαι χρήξων ἐμοῖς, 
εἰ “μὲν πρόσωπον ἐξανισταίην ἐ ἐμόν, 
κόμης κατεῖχον, εἰ δὲ κινοίην χέρας, 
πλήθει γυναικῶν οὐδὲν 7 ἤνυον τάλας. 
τὸ λοίσθιον δέ, πῆμα πήματος πλέον, 
ἐξειργάσαντο δείν᾽" ἐμῶν γὰρ ὀμμάτων, 
πόρπας λαβοῦσαι, τὰς ταλαυπώρους κόρας 
κεντοῦσιν, αἱμάσσουσιν'" εἶτ᾽ ἀνὰ στέγας 

, " 5 ἣν , 3 Ν φυγάδες ἔβησαν" ἐκ δὲ πηδήσας ἐγὼ 
θὴρ ὡς διώκω τὰς μιαιφόνους κύνας, 
ἅπαντ᾽ ἐρευνῶν τοῖχον ὡς κυνηγέτης, 
βάλλων, ἀράσσων. τοιάδε σπεύδων χάριν 
πέπονθα τὴν σὴν πολέμιόν τε σὸν κτανών, 
᾿Αγάμεμνον. ὡς δὲ μὴ μακροὺς τείνω λόγους, 
εἴ τις γυναῖκας τῶν πρὶν εἴρηκεν κακῶς 
ΕῚ ἴω “ Ν Ἂ ΄ “ 

ἢ νῦν λέγων ἐστιν τις ἢ μέλλει λέεγεέν, 
ἅπαντα ταῦτα συντεμὼν ἐγὼ φράσω" 
γένος γὰρ οὔτε πόντος οὔτε γῆ τρέφει 
τοιόνδ᾽, ὁ δ᾽ ἀεὶ ξυντυχὼν ἐπίσταται. 

ΧΟΡΟΣ 
Ν ,ἷ Ν - - “ μηδὲν θρασύνου, μηδὲ τοῖς σαυτοῦ κακοῖς 

Ν - Ν ἣν [2 , ΓΑ 

τὸ θῆλυ συνθεὶς ὧδε πᾶν μέμψῃ γένος" 
Ν Ν . “ ς Ν δ. 105 ζ θ πολλαὶ γὰρ ἡμῶν, αἱ μὲν οὐκὶ ἐπίφθονοι, 

αἱ δ᾽ εἰς ἀριθμὸν τῶν κακῶν πεφύκαμεν. 
248 1 ῬροΪς ; ἴον εἰσ᾽ οὗ Μ55. 



ΗΒΟΌ ΒΑ 

Απᾶ 5ιἱρρθα πι6 50 [Π}κὸ οὗ 5ρθδῖν ἀπά 5})16]4. 
ΑΒ ΠΙΔΗΥ͂ ἃ5 Ὑγ6 6 τη Π6}85, Ἰοια ἴῃ ΡὈΓαΪδ6 
Ἰλαπα]οα τὴν Ρᾶ}065, ὑπαῦ ΠΡΌ ὉΠ|6 1} βἰγθ αν 
ΤῊΘΥ πιϊσ]νῦ θῈ θοῦπο, ἔομν παπα] το πὰ πα ρα556α οη. 
ΤΠςη, ἴον. σιο ἢ θοῦ ΘΡΘΘΟΠ,---οοι]άθῦ {πη οιὶ 

θε ον ὃ-- 1100 
Βυσάσθην σπαϊοῃίηρ ἀαρρθὺβ {γΌπ ἐπ ὶν ΤΌ 6 5, 
ΤΠΟν δἰ ΤΩΥ 50Π5 ; ἃΠ4 ΟΥΠΘΥ5 411 ἃ5. ὁπ 6 
[πὶ [Ὁ ΘΠ 6 η΄ 5 ἔα ϊοη στὶρροα πλῖπο Πα η5 πα ἔθου, 
Αμπα Π6]4 : ἀπ, ἤθη 1 [δῖ υνοι]α Αἰ ΠῚ γ 5018, 
11 εϑβαγϑα ἴο γαῖβο τὴν ἴαοθ, Ὀγ {Ππ|| Πᾶν 
ΤΠ ον ΠΕ τὴς ἄονη : 16 1 νοῦ] πον τηΐπθ Πϑης15. 
ΒΥ ὑπε ποβὲ οἵ υνοιηθη- ὑυϑίο ἢ "--Τ ποπρηῦ ργθνα]θί, 
Αμπα 1αϑὲ--ΟΟ οπΐγασο ἔπδη 411 ουϊιαρθ προ δῈ "- 
Α πίάδοιβ ἀθο πον νυοιρῇηθ ; Ποῖ ὈΥΟΟΟ]1- ΟἿ Π5 
ΤΠΟΥ σύᾶβρ, {Ππ656 νυγοῦοϊ θα Θυθ0Ὰ}}5. οὐ πη 6 Ἔν 65 1170 
ΤΠΟν σἴαθρ, ἔπον Ποοα νυ σουο. θη ὑπγοιρ ὑΠῸ 

ἰεηὺβ 
ΕἸδοίη σ᾽ ὑπο ν πνεῖ, {ΠΡ ἤπτοτα ὑπ δαυΐῃ [1 Ἰεαρῦ, 
ἈΠΑΊΚο ἃ νυ "] α-θεαϑὸ οπαβεα {ῃς Ὀ]οοα-ο᾽αϊηδα Ποιιης5, 
Οτορίπρ' οἷ ΘΙ 411} [Π6 νγγ8}}, Π|κὸ ὑγδοκίηρ Πυιηὔβηηϑ, 
Βυλ  πρ Δ η4 θαϊξευησ. ΑἸ] [ῸΣ Τὴν 268} 5 βᾶ Κα 
Τὸν πες, 1 βυβενεα {Π15, νη 516 ν ἴῃ ν ἴοα, 
Αρδιηθιηηοη. ΥΥ̓ πουοίουα πθοάθυῃ την νου 5 ἢ 
ὙΏΠοβο οὐα πον Παΐῃ βρόίκθη 111] οἵ ὑγοπηθῃ, 
Οὖὐ᾽ 5Βρεαϊκεῦι πον, Οὐ 5181} Πευθαίου 5ρθᾶῖ, 
ΑἹ] ὑΠ|5 ἴῃ ὁπ ψοσα υν1}}} 1 οἷοβε ἀπά βὰν :- 1180 
Νοῖ 56 ποὺ ἰαπα ἀοῦ παγΐαχα 56} ἃ Ὀγεεᾶ : 
Ης Κπονοῖῃ, γγμο Παΐῃ σοπνεῦβα νν ἢ ὑΠδτὴ πιοϑῦ. 

ΘΗΟΕΙ5 

Βε πονν 88 γσβόκΊθββ, Ποὺ, ἴον ἐΠῖη6 οὐαὶ 1115, 
Τποϊαα ἴῃ ὑΠπὶ5 ἐν σαγβα 411 νου πὶπά. 
ΤῸΣ 50Π16, γεᾶ ΠΙΔΠΥ͂ Οὗ τι5, ἀθβεῦνα πΠῸ ὈΪΆΠη6, 
ὙΠΟῸΡῊ βοὴ ὈΥῪ νίος οἵ Β]οοα οουηῦ τηϊάϑὺ πε ᾿δῇ. 
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᾽ Ἷ » ,ὔ ᾽ ᾿ »“ 

Αγάμεμνον, ἀνθρώποισιν οὐκ ἐχρῆν ποτε 
τῶν πραγμάτων. τὴν γλῶσσαν ἐ ἰσχύειν " πλέον' 
ἀλλ᾽ εἴτε χρήστ᾽ ἔδρασε, χρήστ᾽ ἔδει λέγειν, 
εἴτ᾽ αὖ πονηρά, τοὺς λόγους εἶναι σαθρούς, 
καὶ μὴ δύνασθαι τἄδικ᾽ εὖ λέγειν ποτέ. 

Ν Ν "Ὁ ᾽ 5 ἐν ΤΟΥ ᾽ , 

σοφοὶ μὲν οὖν εἰσ᾽ οἱ τάδ᾽ ἠκριβωκότες, 
Ε ᾿ ᾽ ΄ 5» ἃ Ν ΔΗ , 
ἀλλ᾽ οὐ δύναιντ᾽ ἂν διὰ τέλους εἰναι σοφοί, 

κακῶς δ᾽ ἀπώλοντ᾽"' οὔτις ἐξήλυξέ, πω. 
καί μοι τὸ μὲν σὸν ὧδε φροιμίοις ἐ ἔχει" 
πρὸς τόνδε δ᾽ εἶμι, καὶ λόγοις ἀμείψομαι, 
ὃς φὴς ᾿Αχαιῶν πόνον ἀπαλλάσσων διπλοῦν 
᾿Αγαμέμνονός θ᾽ ἕκατι παῖδ᾽ ἐμὸν κτανεῖν. 
ἀλλ᾽, ὦ κάκιστε, πρῶτα ποῦ ποτ᾽ ἂν φίλον 

ον , οάες Κα 72 , 

τὸ βάρβαρον γένοιτ᾽ ἂν Ἑλλησιν γένος ; 
οὐδ᾽ ἂν δύναιτο: τίνα δὲ καὶ σπεύδων χάριν 
πρόθυμος ἦσθα; πότερα κηδεύσων τινά, 
ἢ ξυγγενὴς ὦν, ἢ τίν᾽ αἰτίαν ἔχων ; 
Ἄ “ Ψ “ -“ ΄ 

ἢ σῆς ἔμελλον γῆς τεμεῖν βλαστήματα 

πλεύσαντες αὖθις ; τίνα δοκεῖς πείσειν τάδε ; 
ὁ χρυσός, εἰ “βούλοιο τἀληθῆ λέγειν, 
ἔκτεινε τὸν ἐμὸν παῖδα καὶ κέρδη τὰ σά. 
ἐπεὶ δίδαξον τοῦτο: πῶς, ὅτ᾽ ηὐτύχει 
Τροία, πέριξ δὲ πύργος εἶχ᾽ ἔτι πτόλιν, 
ἔξη τε Πρίαμος “Ἑκτορός τ᾽ ἤνθει δόρυ, 
τί δ᾽ οὐ τότ᾽, εἴπερ τῷδ᾽ ἐβουλήθης χάριν 
θέσθαι, τρέφων τὸν παῖδα κἀν δόμοις ἐ ἔχων 
ἔκτεινας, ἢ ζῶντ᾽ ἦλθες ᾿Αργείοις ἀ ἄγων; 
ἀλλ᾽ ἡνίχ᾽ ἡμεῖς οὐκέτ᾽ ἐσμὲν ἐν φάει, 
καπνῷ δ᾽ “ἐσήμην᾽ ἄστυ πολεμίων ὕπο, 
ξένον κατέκτας σὴν μολόντ᾽ ἐφ᾽ ἑστίαν. 
πρὸς τοῖσδε νῦν ἄκουσον ὡς φανῆς κακος. 



ΗΕΟΘΒΑ 

ΠΕΟΌΒΑ 

Αρδμηδιηποι, παν ο1 5Π οι] ὑΠ15 ἘΠ1πρ᾽ Πᾶνα 66, 
ΤΠ αὶ ννοτᾶς νυν ὉΠ τὰ θὴ 5ΠΟυ] ἃ τότ ἀνὰ1}} ὑΠπὰπ ἄἀδοάς ; 
Βυΐ σοοά ἀἄδεας βῃοι]α υνἢ γὙδαβοηϊηρς σ00α 08 

Ραϊγοά, 
Απα θάᾶ56]6 855 ρ]6α θὲ ταπρϑα Ὀγ οα ΕΠ δ 6α, 1190 
Απα πε᾿ οΥ ἀνδ1} ἴο ροζε ᾿π]πβύϊοα οὐ ΕΥ. 
ΤΠογα ΡῈ γΠοβ6 οὐα Ὁ 5.6 ἢ} ἀΥῦ Πα ρευθοϊθα; 
Υεὺῦ οαπποῦ ὑπαν 6 οὐπηΐηρ ἴο ἐπ ἐπα: 
ἘΘαΪν ἘΠῈῪ ΡΘΥΊ5}} : παν ὁΠ6 ὉΠ ᾿βοαρϑά. 
ΘΌΘἢ ΡγθΙ 6 Πδ ἢ τὴν ΒΡΘΘΟἢ ἃ5 Τοποϊηρ {Π66. 
Νονν 1 Ρ] δὰ ἀΠβυνθυϊηρ Ρ]6ὰ ἴο Πΐπ 1 ἰὰγη :- - 
Τὸ ϑρᾶτε ἐπε Οὐθοῖκβ, βαγ᾽ δῦ ὕποιι, ἃ ὑννῖςθ- το] 66 ἰαϑις, 
ἘῸΣ ΔΑρΑΠΠΘΙΠΠΟ 5 5ᾶ1κ6 Ποιὰ 5] ουν᾽ δῦ ΤΥ 50Π. 
ψΠ]αΐη οἵ ν]αΐη5, θη, θη σου] τπγ γὰσθ, 
ΤῊν θχυαΐα τὰθθ, "6 ἃ πο πα πηἴο {Π6 ἀγεεῖο ἢ 1900 
Νενεῦ. ἀπά, ρυῖπεθ, νἤθποθ {15 ἔευνθηῦ ΖθᾺ] 
Τὸ βεῦνε ΗΪβ οαπϑα ἢ- αἰαϑὺ ΙοοῖΚ το ννϑα ἢϊ5 ἀαπρηϊον ὃ 
Αὐῷὸ οὗ Πὶς Κίη ἢ. - οὐ νι παῦ ὑπ ρυΐναΐε ἐπα ἢ 
Οὐ νεῖα πεν Κα ἴο 5381} ἀραῖη ἃπα νγαβῖθ 
Τὴν οἴορβὴὸ ὑὕποθη ὑπιηκ᾽ϑῦ ποὺ ἴο εἐοηνίηοα 

Βουοῦν ἢ 
ΤΠαῦ ρο]α-- -Ππαάσὲ ἔμποι ὑπὸ ψν}}] ἴο [611 Π6 τυ: ῃ--- 

υὐΠο θα τὴν 500 : ὑπαῦ, πα [ἢν συεϑα οὗ σαΐῃ. 
ΕῸΥ, Δησννοῦ : ἢν, ΠΕΠ 81} ννεηῦ γν6}} ψ] ἢ Του, 
ΠΕ γεὺῦ ΠΟΥ ταπηραγὲβ σῖτῦ ὑΠ6 οἷν του ηα, 
Απᾶ Ῥυΐδιη ᾿ἱνεά, πα ὑὐαταρῃεα Ἡοΐου 5 5Ρ6Δυ, 1910 
γὴν ποὺ ἴμ θη, 1 ὙΠῸ ξαῖῃι νου δῦ δανη Κεἰ ηρθ᾽ ὑΠάη]ςο, 
ὙΠ πα ἴῃ τηΐπε Π4}15 γε Πα τὴν 505 ἃ πα [οβίθγθα, 
5]1γ Πίτη, οὐ ᾿ἰνίηνρ υΐπρ πη το ὕΠς6 Οτδεὶςβ ἢ 
Βαυΐ, 500. 8ἃ5 ἴῃ ἐμὲ Τρηῦ να νυν]  α ΠΟ ΠΟΥ, 
Απᾶ {πε ϑιηοῖκ θ᾽ 5 ἴοι ῥγονϑα οὐμ ἕονγη {ΠῸ6 ΤῸ6᾽ 8, 
ΤΠ 51 εν δὲ {πεῈ σιιοβὲ ὑπαῦ οαπλα ἀπο {Ππῖπὸ ΠΘΆ}}}. 
ΝᾺΥ τηογδ, Πδδν πον πον ὑποιι αὐ νΠ]]αΐη ργόνϑα : 
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χρῆν σ'. εἴπερ ἦσθα τοῖς ̓ Αχαιοῖσιν φίλος, 
τὸν χρυσὸν ὃν φὴς οὐ σὸν ἀλλὰ τοῦδ᾽ ἔχειν, 
δοῦναι φέροντα πενομένους τε καὶ χρόνον 
πολὺν πατρῷ ας γῆς ἀπεξενωμένοις" 
σὺ δ᾽ οὐδὲ νῦν πω σῆς ἀπαλλάξαι χερὸς 
τολμᾷς, ἔχων δὲ καρτερεῖς ἔτ᾽ ἐν δόμοις. 
καὶ μὴν τρέφων μὲν ὥς σε παῖδ᾽ ἐ ἐχρῆν τρέφειν 
σώσας τε τὸν ἐμόν, εἶχες ἂν καλὸν κλέος" 

ἐν τοῖς κακοῖς γὼρ ἁγαθοὶ σαφέστατοι 
φίλοι: τὰ χρηστὰ δ᾽ αὔθ᾽ ἕκαστ᾽ ἔχει φίλους. 
εἰ δ᾽ ἐσπάνιξες χρημάτων, ὁ δ᾽ ηὐτύχει, 
θησαυρὸς ὁ ἄν σοι παῖς ὑπῆρχ᾽ οὑμὸς. μέγαξ' 
νῦν δ᾽ οὔτ᾽ ἐκεῖνον ἄνδρ᾽ ἔχεις. σαυτῷ φίλον, 
χρυσοῦ τ᾽ ὄνησις οἴχεται παῖδές τε σοί, 
αὐτός τε πράσσεις ὧδε. σοὶ δ᾽ ἐγὼ λέγω, 
᾿Αγώμεμνον, εἰ τῷδ᾽ ἀρκέσεις, κακὸς φανεῖ" 
οὔτ᾽ εὐσεβῆ γὰρ οὔτε πιστὸν οἷς ἐχρῆν, 
οὐχ ὅσιον, οὐ δίκαιον εὖ δράσεις ξένον' 
αὐτὸν δὲ χαίρειν τοῖς κακοῖς σὲ φήσομεν 
τοιοῦτον ὄντα' δεσπότας δ᾽ οὐ λοιδορῶ. 

ΧΟΡΟΣ 

φεῦ φεῦ' βροτοῖσιν ὡς τὰ χρηστὰ πράγματα 
χρηστῶν ἀφορμὰς ἐνδίδωσ᾽ ἀεὶ λόγων. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

ἀχθεινὰ μέν μοι τἀλλότρια κρίνειν κακά, 
ὅμως δ᾽ ἀνάγκη" καὶ γὰρ αἰσχύνην φέρει, 
πρᾶγμ᾽ ἐς χέρας λαβόντ᾽ ἀπώσασθαι τόδε. 
ἐμοὶ δ᾽, ἵν᾽ εἰδῇς, οὔτ᾽ ἐμὴν δοκεῖς χάριν 
οὔτ᾽ οὖν ᾿Αχαιῶν ἄνδρ᾽ ἀποκτεῖναι ξένον, 
ἀλλ᾽ ὡὡς ἔχης τὸν χρυσὸν ἐν δόμοισι σοῖς. 
λέγεις δὲ σαυτῷ πρόσφορ᾽ ἐν κακοῖσιν ὦν. 



ΗΕΟΟΒΑ 

ΤΠου οὐρπϊοϑὶ, 1 ποιὰ ννετῦ ῃ6 ΑΟμαθϑηθ᾽ ἔτη, 
Ηδνε Ῥγοιρηῦ ὑπΠ6 σοὶ ἔποι 6} 5ὺ ποῦ 68}} τῃϊης 

ΟΥ̓, 
Βυὺ ἴον ᾿ΐπη Π6]α ἴῃ ὑγιιβὺ, ἴο {Π 656 ἱπηρον θυ θη δα 1290 
Απα Ἰοῃρ' {ἴπηθ Ἔχ ] θα ἔγομι {πεῖν ἔα Που]απά. 
βει ἕπου ποῦ γεῦ οαπβὲ ορα ἐπῖπθ ῃθαγὶ ἴο πΠο]οβα 
ΤῊ ρΥρ ; ὑπ ν᾽ πλ]βθυ-ο] αἴοἢ 66 Ρ5 1Ὁ αὖ Πομηα. 

Υ̓εῖ Πααβϑὲ ποι, ἃ θεπονϑα ἴΠ66, Τοδυ αὶ τὴν 50 
Απᾶ Ξανϑᾶ αἷΐνθ, ἔπῖηθ μαα θθ θη ἔδἰν ΓΘ ΠΟΥΗ. 
ΕῸν ἰπ δάνουβιεν {Π6 σοοί τὸ ΠἸΘ πα 5 
Μοβὲ ἔσθ : ργοϑρουῖν Πα ἔθ πα 5 ππβουρῦ. 
Ηδάϑβὲ ἔποῦ Ἰδοκαα τόπου, πα ἢἰ5 Ἰοὺ "6 θη [αϊν, 
Α τὐδάβανν 686} τὴν 8505 δα Ὀ6θὴ ἴο {Π66: 
Βιδ πον ἔμοι Παβϑὺ ποὺ Ηΐπὰ απἴο ἴῃ ν 6 πά ; 1280 
Οοπε ἰ5 {π6 σο]4᾽ 5 ἀναὶ], ἔπ γν 505 816 9ΌΠΕ.--- 
Απᾶ {Π|5 τῃγ ΡΠ ρ ! Νον απῖο {Πε8 1 88, 
Αρδιηθιηποῃ, ᾿ξ ὑπο 6 1]0 Βΐτα, 8586 ὑποιι 5Βῃον δϑῦ. 
ΤΊ|Ὲ ροά] 655, ἔλ]15Ὲ ἕο Πομ Πδ6 οννεα ἔα] (10, 
ΤΠ ἱπιρίους ποσοῦ ἀπυρ ὔθοιι5 5Π8]0 ὕποιι οοιη του. 
ΤΠου 7ογοϑῦ ἴῃ ὑπ νυν] Κα, 5141} ννα 580, 
50. ἀοίπρ θὰ 1 γ81] ποῦ ὁ. Τὴῦ ἰοταβ. 

ΟΗΟΘΗΒ 

1,0, πον πε ροοά οαπ86 σίνες ἢ Ἔν ΠΟΥ 8 
Τὸ ᾿ξ Οσοδβίοη ἔοι ρΟΟα ἁΥριπηθηῦ. 

ΛΘΆΜΕΜΝΟΝ 
ΤῸ πκο5 τὴς ποῦ ἴο ἡπᾶρα οπ Οἴπαυβ᾽ ΥΟΏΡΒ ; 1940 
Υεὺ ποεᾶς 1 τηιϑῦ, ῸΣ 5ῃῆδτηθ Ὁ νγεγα ἴο [Κα 
ΤῊΪς σαπι56 ἰπίο τΐπηε Παπα5, ἀπηα ὑΠ6π ΤΠυιϑὺ Ὀν. 
Βυΐ,---τ“οὐἹάσῦ ἔποὰ Κπονν τὴν ὑποιρΐ,---ποῦ ΤῸ ΤΥ 

58Κ6, 
ΝοΥ {πὸ Αομαδδηθ᾽, αἰ ἀϑὺ ὑπο 514 ν την ραεαϑῦ, 
Βαυΐ ενδπ ἴο Κεαρ ὑμπαὺ ροϊα νυ τἶπ ἔπὶπ6 ἢΠ41]5. 
Τη {π|5 1 ΡΠ ρηνῦ ὑποὰ 5ρθαϊκ᾽ ὃ ἕο βεῦνα ὑπῖπα 6 πᾶ. 
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ΒΚΑΒΗ 

τάχ᾽ οὖν παρ᾽ ὑμῖν ῥᾷδιον ξενοκτονεῖν" 
ἡμῖν δέ γ᾽ αἰσχρὸν τοῖσιν “Ἑλλησιν τόδε. 
πῶς οὖν σε κρίνας μὴ ἀδικεῖν φύγω ψόγον ; ; 

1950 οὐκ ἂν δυναίμην. ἀλλ᾽ ἐπεὶ τὰ μὴ καλὰ 
πράσσειν ἐτόλμας, τλῆθι καὶ τὰ μὴ φίλα. 

ΠΟΛΥΜΉΣΤΩΡ 
οἴμοι, γυναικός, ὡς ἔοιχ᾽, ἡσσώμενος 
δούλης ὑφέξω τοῖς κακίοσιν δίκην. 

ΕΚΑΒΗ 
οὔκουν δικαίως, εἴπερ εἰργάσω κακά; 

: ΠΟΛΥΜΗΣΤῺΡ 
οἴμοι τέκνων τῶνδ᾽ ὀμμάτων τ᾽ ἐμῶν, τάλας. 

ἘΚΑΒΗ 
ἀλγεῖς ; τί δ᾽ ἡμᾶς ; παιδὸς οὐκ ἀλγεῖν δοκεῖς ; 

ΠΟΛΥΜΗΣΤῺΡ 
χαίρεις ὑβρίξουσ᾽ εἰς ἔμ᾽, ὦ πανοῦργε σύ; 

ΕΚΑΒΗ 
οὐ γάρ με χαίρειν χρή σε τιμωρουμένην ; 

ΠΟΛΥΜΗΣΤῺΡ 
ἀλλ᾽ οὐ τάχ᾽, ἡνίκ᾽ ἄν σε ποντία νοτὶς--- 

ΕΚΑΒΗ 
1900 μῶν ναυστολήσῃ γῆς ὅρους ᾿Ελληνίδος ; 

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ 
κρύψη μὲν οὖν πεσοῦσαν ἐκ καρχησίων. 

ΕΚΑΒΗ 
πρὸς τοῦ βιαίων τυγχάνουσαν ἁλμάτων ; 

ΠΟΛΥΜΗΣΤῺΡ 
αὐτὴ πρὸς ἱστὸν ναὸς ἀμβήσει ποδί. 

ΕΚΑΒΗ 
ὑποπτέροις νώτοισιν ἢ ποίῳ τρόπῳ ; 

ΠΟΛΥΜΗΣΤῺΡ 
κύων γενήσει πύρσ᾽ ἔχουσα δέργματα. 
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ΗΕΟΌΒΑ 

ΗδρΙγ ΜἹΓἢ νοι σιδϑῦ- πη 6. 15. ἃ5 ΠΟ ρΐ, 
Βυὺ ἴο τ ψν ῖο ἢ θ6. ατδϑοῖκβ [0] 5Παπης 15 {Π|15. 
ΕΤον, οαπ 1 πποομαθιηπθα δα]παρο ὑπ6 6 σα] 016 55 ἢ 
Ι οαπποῖ. ἘΕὈγΔβΠΟἢ ἂ5 ποι Ππαϑὺ ἀαγοα 1950 
Τὸ ἄο ἴθ] ἀδεάς, Ἔνθη ἀσαῖῃ ὑπν ὈϊΓΓεν ΟΡ. 

ΡΟΓΥΜΈΒΤΟΗΝ 
Δ οο᾽ 5 τη ""- Ὅν ἃ ψνΟΥπΔ Π-5 1] ν 6 Ο ΕΓΘΟΠΘ, ΠΊΘΘΘΘΠΊ8, 
Ναί νϑηρσϑᾶποο οὗ {Π|Ὸ νῖ]δὺ πυυβὺ 1 θοὸν ! 

ΗΈΟΌΒΑ 
[5 1Ὁ ποὺ 7.50, 1 ποῖ Παβδὺ ν]] 8 π 685 τοιρΐ ὃ 

ΡΟΙΥΜΈΕΒΤΟΝ 
γος ἴον τὰν θΔ 065 Δ πα [ῸΥ τηΐπθ ἜΥ 65 !-8)ἢ νγϑῖοῇ ! 

ΗΕΈΟΟΒΑ 
Οὐἱθν᾽ δ᾽ ὑπο ἢ --4η6 1}---ἀοβ᾽ ἀθϑιητην 50 5] οβδϑυθοὺ: 

ΡΟΙΥΜΈΒΤΟΗ 
ἙΠοῖ Ἰογεβὺ ὑυϊατηρ πη ρ᾽ ον  ση6, ὕποιι ἤθη ' 

ἨΕΟΌΒΑ 
5ΠοΙ]4 1 ποῦ ον ἴον νεηρθαάηοα ΠΡ 0 ἔπ 66 ἢ 

ΡΟΙΥΜΕΒΤΟΗ 
ΑἸ, βοὸπ ποι 5ῃα]ὺ ποῦ, πεπ {ΠπῸ οὐἴβϑα βαγρο--- 

ΗΕΟΟΒΑ 
ΘΠ ΑΠ θδαΥ τπθ ἴο ὑπ6 οοαϑίβ οὗ Ηε]]45-]ὰπᾶ ἢ 1900 

ΡΟΙΥΜΕΈΒΤΟΗ. 

Ναν, θαυΐὺ 5114}} νυ 6 ]τὴ {Π66 [Ὰ]|1]6ὴ ἔγουη ὑπ παϑβῦ. 

ΗΕΟΟΒΑ 
Υ88 ἢ--- [οτοεα οἵ ψνῃουη ἴο ἴα Κα πῸ ἰδὰρ οἵ ἄθαῖῃ ὃ 

ΡΟΠΥΜΕΒΤΟΕ 
ΤΉ 561} 5Π.4}Ὁ οἸἵτ]ν Π6 581Ρ᾽5 τηᾶϑῦ 1} ἐπ γ δεῖ. 

ΗΈΟΟΒΑ 
80 ὃ- δηα τ 5Που] ἀθΥὺ5 νη ρϑα, ΟΥ̓ ἴῃ ν]Παὺ σαΐβε 

ΡΟΠΥΜΈΒΤΟΗ 

Α ἀορ νἱῦἢ ἤγο- τα ανεβ 5Π4}0 ποι θεςοπΊθ. 
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ἘΚΑΒΗ 

ΕΚΑΒΗ 
-“ 53 "-» -“ -“ ’ 

πῶς δ᾽ οἶσθα μορφῆς τῆς ἐμῆς μετάστασιν ; 

ΠΟΛΥΜΗΣΤῺΡ 
«ε ΄ὔ΄ 53 , 

ὁ Θρῃξὶ μάντις εἶπε Διόνυσος τάδε. 

ΕΚΑΒΗ 
» ἡ ᾿] » "» ΕῚ Ν ὃ » “-“ 

σοὶ δ᾽ οὐκ ἔχρησεν οὐδὲν ὧν ἔχεις κακῶν ; 

ΠΟΛΥΜΉΣΤΩΡ 
ΕῚ ᾿. ),. ἃ ΄ ᾽ Ξ ,Α ΜΝ , 

οὐ γάρ ποτ᾽ ἂν σύ μ᾽ εἷλες ὧδε σὺν δόλῳ. 

ΕΚΑΒΗ 
“ ἴον ᾽ ’, 

θανοῦσα δ᾽ ἢ ζῶσ᾽ ἐνθάδ᾽ ἐκπλήσω βίον ; 

ΠΟΛΥΜΗΣΤῺΡ 
- " » “ 

θανοῦσα" τύμβῳ δ᾽ ὄνομα σῷ κεκλήσεται--- 

ΕΚΑΒΗ 
“ Ε , Ὰ ΄, “-» διε σε τ - 

μορφῆς ἐπῳδόν, ἢ τί, τῆς ἐμῆς ἐρεῖς ; 

ΠΟΛΥΜΗΣΤῺΡ 
Ν ,ὔ - 

κυνὸς ταλαίνης σῆμα, ναυτίλοις τέκμαρ. 

ΕΚΑΒΗ 
5»ὸον , “- ΄ ΄ ὔ 

οὐδὲν μέλει μοι σοῦ γέ μοι δόντος δίκην. 

ΠΟΛΥΜΗΣΤῺΡ 
Ν , 3... ’ “ 7 “-“ 

καὶ σήν γ᾽ ἀνάγκη παῖδα Κασάνδραν θανεῖν. 

ΕΚΑΒΗ 
᾽ , ᾽ » [οἷ -“ Χ “ 3. 

ἀπέπτυσ᾽" αὐτῷ ταῦτα σοὶ δίδωμ᾽ ἔχειν. 

ΠΟΛΥΜΗΣΤῺΡ 
κτενεῖ νιν ἡ τοῦδ᾽ ἄλοχος, οἰκουρὸς πικρά. 

ΕΚΑΒΗ 
3, ἣν, Ν ’ - 

μήπω μανείη Τυνδαρὶς τοσόνδε παῖς. 
ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ 

» ᾿ Ἂ, ἴον ΄ » Ψ, ΦΠΝ, 

καὐτὸν σὲ τοῦτον, πέλεκυν ἐξάρασ᾽ ἄνω. 
ΕΚΑΒΗ 

Ν “- “- -“ 

οὗτος σύ, μαίνει, καὶ κακῶν ἐρᾷς τυχεῖν ; 



ΗΒΟΘΒΑ 

ΗΕΟῦΒΑ 
Ηονν Κυονν᾽ δὲ ἔποὰ οἵ ἴΠ6 σμαηρίηρ οὗ τὴν 5Πὰ}ρε ὃ 

ΡΟΠΥΜΈΒΤΟΝ 
ΤῊΐ5 Πομγβαβ ἴ01α, ἔπ6 ΤΠ οἴδ 5661. 

ΗΕΟῦΒΑ 
Βυΐ ποιρῇὺ ἐογεϊο! ἃ το ὑπ θὲ οὔ {π656 {Ππ|πὸ 1115 ἢ 

ΡΟΙΥΜΕΒΤΟΝ 

Νὰ : εἰβε τ} σα] 6 ἔ]τοὺ π δ᾿ δΡ δῦ γα ρρθα ἢγ6 {Π|π5. 

ΗΕΟΌΒΑᾺ 
ΤΠδτα 584}} 1 αἴθ, οὐ ᾿νε τὴν [Ὁ}] ΠΕῸ οὐ ἢ 1970 

ΡΟΓΠΥΜΈΒΤΟΗ 
Πῖε 5141} ἔμοιυ ; δπα πν σγᾶνε 5}}4}} 6 δὺ ἃ Πδη16--- 

ΗΕΟῦΒΑ 
Αοοογάδηῦ ἴο ΤΥ 5186 ὃ---οὐ ψ ηδῦ 1} βὰν ἢ 

ΡΟΓΥΜΈΒΤΟΠΝ 
ΤῊ νυ τεϊομεα Τ)ορ᾽5 ατᾶνο, ἱρὴ [0 56 ΔΙΆ  ΕΥ8, 

ΗΕΟῦΒΑ 
Νουρὰῦ γτεοῖς 1, βεείηρ ποι Παβῦ ἔε] Ὁ τὴν νθηρθϑηοα, 

ΡΟΓΥΜΈΒΤΟΝ 
Υεα, ἀπά ὑπν οἢ1]ἃ (ὐλββδαπάγα ἴοο τηπϑὺ αἶθ6. 

ΗΕΟΌΒΑ 
Α βοούῃ δπά εριἐξϊηρ "---Ῥδοῖς οα {Π66 1 μι} 10. 

ΡΟΙΥΜΈΒΤΟΗΝ 
5]ΑΥ ΠΕῚ 514}} {Π15 Κἰπρ᾿ 5 νἱθ, ἃ Πουβευναυ ΡΥ ]Π]. 

ΗΕΟΒΑ 
ΝΈΟΥ 50 τηδα τᾶν ΤὙΠαΔγθαβ᾽ ἀδαρῃΐον 6 ! 

ΡΟΓΠΥΜΈΒΤΟΗ 
Υε8-- οἰδὺ Πίπι ἴοο, ἀρϑυ ποίησ ΠΙΡῊ ὑΠ6 χα. 

ΑΘΆΜΕΜΝΟΝ 
Ηο, ἔε]]ον,, ταν εϑῦ ἔμου ὃ [)οβὺ οουγὺ πγ ΡᾶπΠε ὃ 1280 
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ΒΚΑΒΗ 

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ 

κτεῖν᾽, ὡς ἐν "Ἄργει φόνια λουτρά σ᾽ ἀμμένει. 
ΑΓΑΜΕΜΝΩ͂Ν 

οὐχ ἕλξετ᾽ αὐτόν, ὃμῶες, ἐκποδὼν βίᾳ ; 

ΠΟΛΥΜΗΣΤΩΡ 
ἀλγεῖς ἀκούων ; 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 
οὐκ ἐφέξετε στόμα ; 
ΠΟΛΥΜΗΣΎΩΡ 

ἐγκλήετ᾽: εἴρηται γάρ. 
ἈΓΑΜΈΜΝΩΝ 

οὐχ ὅσον τάχος 
νήσων ἐρήμων αὐτὸν ἐκβαλεῖτέ που, 
ἐπείπερ οὕτω καὶ λίαν θρασυστομεῖ ; 
Ἑκάβη, σὺ δ᾽, ὦ τάλαινα, διπτύχους νεκροὺς 
στείχουσα θάπαθ: δε Θεῶν δ᾽ ὑμᾶς χρεὼν 
σκηναῖς πελάζειν, Ῥρῳάδες: καὶ γὰρ, πνοὰς 
πρὸς οἶκον ἤδη τάσδε πομπίμους ὁ ὁρῶ. 
εὖ δ᾽ ἐς πάτραν πλεύσαιμεν, εὖ δὲ τἀν δόμοις 
ἔχοντ᾽ ἴδοιμεν τῶνδ᾽ ἀφειμένοι πόνων. 

ΣΘΒΟΣ 

ἴτε πρὸς λιμένας σκηνάς. τε, φίλαι, 
τῶν δεσποσύνων πειρασόμεναι 
μόχθων: στερρὰ γὰρ ἀνώγκη. 



ΗΒΟΙΙΒΑ 

ΡΟΓΥΜΈΒΤΟΝ 
5]αν ὁ : ἃ θατῃ οὔ Ὀ]οοα ἴπ ΑΥὐρὸβ νναἱ[β Π6ο. 

ΔΛΟΛΜΕΜΝΟΝ 
Ηκκβῖοθ, πεμοἤτσηθη, Πα]6 Ὠΐπὰ ἔΌ. τὰν βιριῦ ρου ογοο, 

ΡΟΙΥΜΈΒΤΟΗ 
Ατῷ ρϑ}εα ἴο Πεαῦὺ 

ΑΘΛΜΕΜΝΟΝ 
ϑοῦ συγ ἀρὸπ Πῖ5 ἡποῦῖτῃ ' 

ΡΟΓΥΜΈΒΤΟΗ 
ΑΥ, Ρᾷ5 : ΤῊΡ 5ΔΥῪ [5 5816. 

ΑΘΑΜΕΜΝΟΝ 
Μακε βρεεά, τηᾶκε βρεθῇ, 

Απᾶ οπ βοῆηε ἀεβοτὶ ἰ5]απα οαβὺ Πΐπι ἔου ἢ, 
Βεείηρ ἢἰβ. θΟ]α τηουΐῃ᾽ 5 ̓ἰπβοοποο ρᾶββαῖῃ ὑπ. 
Ηδουθρα, Πα ρΡ]655, ἕατε ποῦ ὁπ, δηζοτηὈ 
ΤῊ ΘΟΥ̓Ρ565 ὑνναΐη. Πγὰν ΠΦΔΓ, γ6 ἀδτη65 οἵ ἼΤΟΥ, 
Τὸ γουγ Ἰογἀ8᾽ ἐεηΐβ, [Ὁ 1 αἸΒΟ ΟῚ ἃ ὈΓΘΘΖΕ 
{Πρβρυϊηρσίησ, Ποπλα ἴο πυρᾶς τι5, συ θ ἢ ΠΟΥ. 1990 
Ἑαὶν νογᾶρε θὲ οὐβ ἰο Ηε]]85, ἴαϊσ ὑπὸ ΡΠ] σι ΐ 
ὙΠοσγείη, το ἔμ 6 56 ἴοἹ]5 ἔγεθα, ννα πα οὐ ΠΟΙη65. 

σΗΟΗῦΒ 
Το {πε ἰεδηΐβ, Ο ἔπθημά5, το ἔῃ πᾶνϑη ἴατα ἃ 
ΤῊς γόκα οἵ ἐπγαϊάουη οὐ πθοῖκβ πηπιβῦ [06 ΔΓ. 
Ἑαΐε Κπονβ ποῦ ρὶτν, ἕαϊε ψν}}}] ποὺ β5ρᾶγε. 

[ποισιέ ΟΜΝΕΒ. 
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δι άθνοιι υἱὲ πον ἀτμν γθξ τς στήμῳ ες Ὁ ΠΤ ὰ 
αὐ 88 : 
 Βιν αἱ χμὰ {τα 8 

4 » 
ὈΥᾺ Βοτ, τίρρτωι τὸ 

τοιεὰρ οαμί ας ταν νμαι ας ΑἸ; Ἐξοζαου 
σσθὶ ᾿ ἼΣ 
“ὃ 



ΤΗΕ, 

ΕΥΧΟΘΗΓΈΕΚΘ. Ὁ ΤΕΚΘΥ 





ΑΒΟΌΜΕΝΤΓ 

ΛῊΕΝ ὕγοη γα» ἰαάοι ὑψ ἐμὲ Οἰγοοῖς, ἰλ6 ργηηδοδδος 0] 

6 Ποιδο οΓ᾽ γίαηι γογὸ ἀρρογίϊοηοιί ὃψ ἰοΐ ἰο {ἢ 

δουογαί οἰϊοῖς οὐ {λα ἢοσί. Με Ῥοίψαοπα ἰ᾿οῃ ἀοοριοὶ [0 

δ 5αο))Ἕοοι ὁπ Δ οὐ ]65᾽ ἰοηιδ, απ 4 οἰψαάπαα, ἐπ δορὶ οΓ 

ΤΠ φοίον ἀπε ἀπαάγονιαοίο, ἐἤοῃ μενοι ζγοηι αὶ ἠϊα], ἰογυον. 

Δπε πογοῖν 15 ἰοἰ που αἰΐ {δὶ δοίεὶ!, ἀπά δοσίάίο λόγο 

ἴδ παισὶ οἶδ ϑαῦθ ἐδο ἰαηιοηίαίϊοηα ο ἰἤό56 ])ανσἠίοτς 

ΟΓ του, {Δ 116 οἷέῃ 15 56, αὐαηιο, απ ἐμο οαρίτυος ατὸ 

αἰγίυσν «ἰογῦλ ἰο (ἦα 6θα. 

ΝΟΥ͂, ἹὩ, ΑΑ 



ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ 

ΠΟΣΕΙΔΩ͂Ν 

ΛΑΘΗΝᾺ 

ΕΚΑΒΗ 

ΧΟΡΟΣ ΑΙἸΧΜΑΛΩΤΙΑΩΝ ΤΡΩΊΑΔΩΝ 

ΤΑΛΘΥΎΒΙΟΣ 

ΚΑΣΑΝΔΡΑ 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 

ΜΕΝΈΛΑΟΣ 

ΕΛΕΝΗ 



ῬΒΑΜΑΤῚΒ ΡΕΆΒΟΝΑΚΒ 

ῬΟΒΕΙΡΟΝ, ἐπε αὧαἶ οὔ ίκε ὅεα, 

ἌΤΗΕΝΑ, αἱ (ἡοεἰεἼ688. 

ἬΟΥυΒΑ, τὐῖξε 9 Ῥγίαηι, Κίπῳ ο" ΤΎοη. 

ΤΛΙΧΤΗΥΒΙΌΒ, πογαϊα 97 ἐδα Ἰιοδὶ οΥ Πεἰϊαϑ. 

ΟΑΞΒΑΝΡΕΑ, σαπρλίον ὁ ΠῚ οιΡα, {π6 Ῥγορ]είο88 τὑ]ιο86. οοηῖ 
τσαϑ ἰο δε Ῥεϊτευεε δ, πολ. 

ἈΝΡΕΟΜΆΟΘΗΣΕ, τοῖα 9 ΠοείοΥ, ηἠνοίιον 97 Αοψαπαα. 

ΜΈΝΡΑῦΒ, λὔς οΥ ἅρανία, Ὀγοίλον ὁ 4 σαηιοηνηοη. 

ἬΞΙΕΝ, τοῖΐα οΓ ἤειείαιιε. 

ΟἬΟΕυΒ, οοηϑίδέϊης οΓ σαρίτυε Τγο)αλι τυοηιθΉ. 

Αἀξίψαπαῖ;, παι δοπ ὁ Πεοίον ; σιαγαῖδ, δοίἴονδ, αἰϊεπαϊαηί8. 

ΞΟΕΝΕ : Τὴθ Οτθοὶς οαπὴρ Ροΐογ Του. 

ΑΑ 2 
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ΠΟΣΕΊΙΔΩΝ 

ἽἭκω λιπὼν Αἴγαιον ἁλμυρὸν βάθος 
πόντου, ᾿Ποσειδῶν, ἔνθα Νηρήδων χοροὶ 
κάλλιστον ἴχνος ἐξελίσσουσιν ποδός. 
ἐξ οὗ γὰρ ἀμφὶ ἀςθον Τρωικὴν χθόνα 
Φοῖβός τε κἀγὼ λαΐνους πύργους πέριξ 

ὀρθοῖσιν ἔθεμεν κανόσιν, οὔποτ᾽ ἐκ φρενῶν 
εὔνοι᾽ ἀπέστη τῶν ἐμῶν Φρυγῶν πόλει, 
ἣ νῦν καπνοῦταν καὶ πρὸς ̓ Αργείου δορὸς 
ὄλωλε πορθηθεῖσ᾽. ὁ γὰρ Παρνάσιος 
Φωκεὺς ᾿᾿ὑπειὸς μηχαναῖσι Παλλάδος 
ἐγκύμον᾽ ἵππον τευχέων συναρμόσας 
πύργων ἔπεμψεν ἐντός, ὀλέθριον βάρος" 
ὅθεν πρὸς ἀνδρῶν ὑστέρων κεκλήσεται 
δούρειος ἵ ἵππος, κρυπτὸν ἀμπισχὼν δόρυ. 
ἔρημα δ᾽ ἄλση καὶ θεῶν ἀ ἀνάκτορα 
φόνῳ καταρρεῖ" πρὸς δὲ κρηπίδων βάθροις 
πέπτωκε Πρίαμος Ζηνὸς ἑρκείου θανών. 
πολὺς δὲ χρυσὸς Φρύγιά τε σκυλεύματα 
πρὸς ναῦς ᾿Αχαιῶν πέμπεται: μένουσι δὲ 
πρύμνηθεν οὔρον, ὡς δεκασπόρῳ χρόνῳ 
ἀλόχους τε καὶ τέκν᾽ εἰσίδωσιν ἄσμενοι, 
οἱ τήνδ᾽ ἐπεστράτευσαν ὕὕλληνες πόλιν. 



ΒΗ ΡΣ ΤΟΥ 

ΗΕΟΟΒΑ εἰϊδοουογειί οἰδορίιν οη ἐἠ6 δανιδι ἴηι Πγοπί ὁ α 
θη. )ηΐ6} ΡΟΞΕΙΘΟΝ. 

ΡΟΒΕΙΌΟΝ 
Ι οομε, Ροβείάοῃ 1, ἤπτου Ὀυην ἀδρὶ 5 
ΟΥτμῈ Αδρθδῃ 588, Πουο Νογθῖα5 ἄλποα 
ΤΙ Ἰονε]γτ-υνονθὴ ρδοίηρβ οἵ {πεῖν εοῦ. 
Εοι,, σἰποα πὸ ἀν θη τοὰπα {{π|95 ΤΊ ͵Δη Ια πα 
ῬΒοεΡαβ ἀπαᾷ 1 θγ ̓ ἴπ6 δῃὰ ῥ᾽] υσηγηθῦ τϑαυθα 
ΕΙοὺ ἴον οὺβ οὗ βίοῃηθ, ΠΌμ πλΐπθ ἤδαχδ πθ᾽ δ. παῖ Πδα 
ΟἸΑ ἸονϊηρκΊηΠπ655 ἴον ὑπ6 ΡΠ ρα θ᾽ οἰδγ, 
ΒΟ] 6- 9 γα ἀ6 4 πονν Πα νναβϑιθα πα Ὀτγοιρ]ὐ Ἰονν 
Βγ ΑΥροβ᾽ 5ρθᾶγ. ΕῸν ὑπὰῦ Ραυπαββίδη νυ υἹρῦ, 
Ρῃοοίδη Ε)ρεῖιιβ, θῪῚ ἀθνῖοα οἵ Ρδ]1ὰ5 10 
ΒΑΘϊομ 6 ὑπὸ Ποῦβα ὑγῇοϑα ὑγΟ Ὁ τνὰ5. ἤπαπρ ῦ ψ ἢ 

ΔΥΤΏ 8, 
Δμα βεηΐ νυ Πῖῃ γοπ ὑόν β 105 τα]-ἰοδα, 
ὙγΠεποο οἵ δῖ νοῦ ΠΟΥ 5Π8}} 10 θ6 παιηθα 

ΤΠ νοοάεθι Πΐοῦβο, θη ο] δ ὺ οἵ Δ 5 6 ΞΡ 6815. 
ΒοΥβ Κα ἀνὰ ὕΠ6 στον : [ἢ 6 5ῃγπ65 οἵ αοας 
ὙΠ Ὀ]οοα αὐτὰ αὐ ρρίηρ : οἱ ἘΠ Αἰ τα -ϑῦθῃ5 

ΟΥ ΟἸἰγ-ννανᾶον Ζειβ 1165 Ρυΐδιη 4 6δα. 
Μθαβιγ61655 σο]α ἀπα Ρἢτυ αἴδπι 500115 ρᾶ85 ἄουνἢ 
ὕ0πἴο ἔπε 5η105 Αομαθαη. πεν Ρυΐ νναῖὶ 
Α Ῥγϑθζο ἔαϊν- []οννίηρ,, ἐπαὺ ἴπ ὑΠ15 θη} γϑὰν ορῃ 

Ομ ἄνθη Πα υνῖνεβ ἢ Ἰογν ἔπ ον τὰν θ6Πο]ά, 
Ὑπ 656 Ηδ]]επα ππθὴ Ὑν Πΐο6 ἢ} τπαγῸ Πα ἀραϊηδῦ γο [ον η. 
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εν 7 “- Ἁ Ι] ’ [ο ἐγὼ δέ, νικῶμαι γὰρ ᾿Αργείας θεᾶς 
Ηρας ᾿Αθάνας θ᾽, αἱ συνεξεῖλον Φρύγας, 
λείπω τὸ κλεινὸν Ἴλιον βωμούς τ᾽ ἐμούς" 
ἐρημία γὰρ πόλιν ὅταν λάβῃ κακή, 

» . κ γῸΝ δ ΄ὕ 
νοσεῖ τὰ τῶν θεῶν οὐδὲ τιμᾶσθαι θέλει. 
πολλοῖς δὲ κωκυτοῖσιν αἰχμαλωτίδων 
βοᾷ Σκάμανδρος δεσπότας κληρουμένων. 
καὶ τὰς μὲν ᾿Αρκάς, τὰς δὲ Θεσσαλὸς λεὼς 
εἴληχ᾽ ᾿Αθηναίων τε Θησεῖδαι πρόμοι. 
ὅσαι δ᾽ ἄκληροι 'Γρῳάδων, ὑπὸ στέγαις 
ταῖσδ᾽ εἰσὶ τοῖς πρώτοισιν ἐξηρημέναι 

“ ᾿ -} “ 3. "(6 ΄ Ἀ 

στρατοῦ, σὺν αὐταῖς δ᾽ ἡ Λάκαινα Τυνδαρὶς 
{(τλ , Ἄν 2 ᾽ Γς 2 ,7ὔ 

Πλένη, νομισθεῖσ᾽ αἰχμάλωτος ἐνδίκως. 
Ἀ ϑὺὸ. 5 . , ) "“ 3: “-“ 7 

τὴν δ᾽ ἀθλίαν τήνδ᾽ εἴ τις εἰσορᾶν θέλει, 
πάρεστιν ᾿βκάβη κειμένη πυλῶν πάρος 
δάκρυα χέουσα πολλὰ καὶ πολλῶν ὕπερ' 
ἡ παῖς μὲν ἀμφὶ μνῆμ᾽ ᾿Αχιλλείου τάφου 
λάθρα τέθνηκε “τλημόνως Πολυξένη: 
φροῦδος δὲ Πρίαμος καὶ τέκν᾽: ἣν δὲ παρθένον 
μεθῆκ᾽ ᾿Απόλλων δρομάδα Κασάνδραν ἄναξ, 
τὸ τοῦ θεοῦ τε παραλιπὼν τό τ᾽ εὐσεβὲς 
γαμεῖ βιαίως σκότιον ᾿Αγαμέμνων λέχος. 
ἀλλ᾽, ὦ ποτ᾽ ,εὐτυχοῦσα, χαῖρέ μοι, πόλις 

ἕξεστόν τε πύργωμ᾽" εἴ σε μὴ διώλεσε 
Παλλὰς Διὸς παῖς, ἦσθ᾽ ἂν ἐν βάθροις ἔτι. 

ΑΘΗΝᾺ 
ἔξεστι τὸν γένει μὲν ἄγχιστον πατρὸς 
μέγαν δὲ δαίμον᾽ ἐν θεοῖς τε τίμιον 
λύσασαν ἔχθραν τὴν πάρος προσεννέπειν ; 

ΠΟΞΕΙΔΩΝ 
Μ ε Ν [,Ὶ 2 “ ἔξεστιν: αἱ γὰρ συγγενεῖς ὁμιλίαι, 
» ΑἹ Ὁ 7 7- 9 Ν “-“ 

ἄνασσ᾽ ᾿Αθάνω, φίλτρον οὐ σμικρὸν φρενῶν. 



ΤΗῈΕ ΘΑ ΘΗΤΕΙΒ ΟΕ ΤΆΟΥ 

Ι, ονθύθουμα Ὁν Η οτα, ΑΥ̓ρΡΌβ᾽ Θαθθῃ, 
Απαᾶ "γν Αἰἴδπεπᾶ, Ἰθασιδα ἔον ΡΠ ρ δ᾽ 5. [8]], 
Πίατα ἐππδ οἹουῖουβ πα τη 6 αἰ ζανβ ἰθᾶνα. 
ΤῸ δὴ οὐ ἀεβοϊδυίοη ἢ} 561Ζεα ἃ ἴον, 
ΒΡ τε ἃγτὸ ννουβ 0 ἃπα Ποποιν οὔ {πῸ αοα5, 
1 ννα1}}5 οἵ οαρεῖνϑϑ τα εἰ  ἀΠπηοιι5, 
Μανκοα ἴον πεῖν Ἰονς Ὀγ Ἰοὺ, Θ'οα μη 6. τη Δ 8 : 
ϑόμ6 πᾶν Αὐοδαϊδηϑ νοι, “ΓΘ Θϑ 1815 5ΟΤΏ6, 
Βοη16 [}}] ἕο ΑἸ ΕΘ οἰ ϊαϊης, ΓΘ ϑαιιβ᾽ 5018. 
Απα 4}} Τ ον 5 ἀδαρξογβ ποὺ Ὀγ Ἰοΐ δϑϑῖσποα 
Αὐτὸ ᾽πδαῖῃ ἔπ 686 ἐθηΐβ, ἔου οαρίαϊηβ οἵ η6 ποϑὺ 
Βεῦ Ργ: σι {πε86 πΠ6 ϑραγίαη, ΤΎμα Δ δ ιβ᾽ 

ΟΠ, 
ἤέε]θη, δοοουηξδα οἀρύϊνε γἱρη θοιβ]γ. 
Βαυΐ, {πῸ πἰίεν--υτεϊο δα 1 ομ6 οὔᾶνεϑ ἴο 566, 
ὙΠπδγα ΠἸεὶ ἢ Ηδθοιθὰ θεΐογα {πὸ σαΐδϑ, 
ον η- τα ηΐη ο᾽ ΤΆ ΠΥ ἃ ἴθι ἴον Τηδην ἡ ν065,--- 
Υεῖ Κποννβ ποῦ ὑπαὶ Ποὺ Ομ] ΡΟΪν χοπὰ 
Ηδιὶὴ ο ΑΘΒΠΠ]68᾽ σγάνα αἰδα μιξεουβὶν. 
Ῥυΐαιη, ΠΥ 50η5, ἃ. 6 ΡὍΠΘ : (ἰδϑθδῃα 1 -- ΠΟΙᾺ 
Ἄρο]]ο Ἰοῦς ἔτθα νπρὶη ΠΡ ηΖυ-αὐἼνεη, --- 
5411 Αραιαθιηποη ἴογο6, ΠΪ5 Ἰθτ δ η-5]ανα, 
ΕἸουξίη σ᾽ ἴΠ6 οα᾽5 ἄδογεε ἃπα τσ ξθοιβη 658. 
Ο εἷδν ριόβρϑίοιιβ ὁποθ, Ο βἴοπμε-ἤθυνη ἰόν ο β, 
ΒΆγονν 61} ἕο γοὰ ! Ηδα Ρδ]]85, Ζειιβ᾽ 5 οἢ1]α, 
Νοῦ γαϊπεα ὑΠ66, ἥντη βἰδὈ]15η6 4 νγεσὺ ὕπο γεὶ' 
πίον ΑὙΗΕΝΑ. 

ΑΤΗΕΝΑ 
[5 1Ὁ νουποῃϑαῖεα ἴο Ὀἱα {πῸ οἱ ἐεααᾶ ἔτιοθ, 
ΑΠα βρεαὶς απἴο τὴν ἔαύ ον 5 πεαγαϑὺ Κίη, 
ΤῈ 6 ταϊρητν Ἰοτα, Ποποιιγοά διηοηρϑὺ ὑπ αοαβ ὃ 

ΡΟΒΕΙΌΟΝ 
Τῦ 15: [οΥ {165 οὗ Κἰμανεά, Θαδθη Αἰ αηδ, 
ἴγᾶνν πϑανὺβ τ 10} βἰγοηρ-οομβ γα πΐπρ' σον 5 οἵ ἰονϑ. 
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ΑΘΗΝᾺ 
ἐπήνεσ᾽ ὀργὰς ἠπίους" φέρω δὲ σοὶ 
κοινοὺς ἐμαυτῇ τ΄ εἰς μέσον λόγους, ἄναξ, 

ΠΟΣΕΊΔΩΝ 
“ ᾿ -“ οὗ » - » 

μῶν ἐκ θεῶν του καινὸν ἀγγέλεῖς ἔπος, 
ἢ Ζηνὸς ἢ καὶ δαιμόνων τινὸς πάρα ; 

ΑΘΗΝΑ 
5 [ 

οὔκ, ἀλλὰ Τροίας εἵνεκ᾽, ἔνθα βαίνομεν, 
Ν ἈΝ Ε} - ΄ὔ « Ν ΄ 

πρὸς σὴν ἀφῖγμαι δύναμιν, ὡς κοινὴν λάβω. 
ΠΟΣΕΙΔΩΝ 

ἣ πού νιν, ἔχθραν τὴν πρὶν ἐκβαλοῦσα, νῦν 
εἰς οἶκτον ἦλθες πυρὶ κατηθαλωμένης ; 

ΑΘΗΝΑ 
᾿ “ »“ ᾿ δὲ Σ ’, ’ 

ἐκεῖσε πρῶτ᾽ ἄνελθε: κοινώσει λόγους 
Ν ΄ ὰ 5 Ν “ ,, καὶ συνθελήσεις ἂν ἐγὼ πρᾶξαι θέλω ; 

ΠΟΣΕΙΔΩΝ 
᾿ Ν »“ 

μάλιστ᾽: ἀτὰρ δὴ καὶ τὸ σὸν θέλω μαθεῖν" 
ἰᾳ .) ἴω 3 “4 ϑιΝ -“ 

πότερον ᾿Αχαιῶν ἦλθες εἵνεκ᾽ ἢ Φρυγῶν ; 
ΑΘΗΝΑ 

τοὺς μὲν πρὶν ἐχθροὺς ρῶας εὐφρᾶναι θέλω, 
στρατῷ δ᾽ ᾿Αχαιῶν νόστον ἐμβαλεῖν πικρόν. 

ΠΟΣΕΙΔΩ͂Ν 
τί δ᾽ ὧδε πηδᾷς ἄλλοτ᾽ εἰς ἄλλους τρόπους 
μισεῖς τε λίαν καὶ φιλεῖς ὃν ἂν τύχης ; 

ΑΘΗΝΑ 
» 5 9 - ᾽ὔ Ἂν Ἁ ᾿ ΙᾺ 

οὐκ οἶσθ᾽ ὑβρισθεῖσάν με καὶ ναοὺς ἐμούς ; 
ΠΟΣΕΙΔΩ͂Ν 

᾿3 » ,ὔ οἶδ᾽, ἡνίκ᾽ Αἴας εἷλκε ΚΚασάνδραν βίᾳ. 
ΑΘΗΝΑ 

οἷ ΕΣ 3. δα. 

κοὐδέν γ᾽ ̓ Αχαιῶν ἔπαθεν οὐδ᾽ ἤκουσ᾽ ὕπο. 
ΠΟΣΕΙΔΩΝ 

Ν Ἁ » 7 ν» “ “ ἊΨ 

καὶ μὴν ἔπερσάν γ᾽ λιον τῷ σῷ σθένει. 



ΤΗΕ ΠΑ ΘΉΤΕΙΒ ΟΕ ΤΕΟΥ 

ΑΤΉΕΒΝΑ 
Τὶ νν6}}, Κίηρ ἢν το] πτηρ. 1,0, {πὸ νον 
Ι οαϑὺ θεΐνεθη τι5 Του ἢ θοΐῃ πες δηα τη6. 

ΡΟΒΕΙΌΟΝ 
Ηδ! θυϊηρσοβὲ ἔποὰ 50Πη16 πηθϑβᾶρα ΕἸΌΠ. ἔἰπε σά, 
Α νου ἔοπ Ζαδιιβ, ΟΥ̓ ΠΌγη βοπια Ἡθάνθηὶν Οπεῦ 

ΑΤΉΕΝΑ 
Νὰν, ἴον: ΤΟΥ 5 58 Κ6, ΠΡΟ ἡ ΠΟ56 501] ννὰ ἐγϑδά, 
Ι 566 Κ τὴν τϊρηῦδ, ἴο υνῖπ ἔπεα μηΐπε Ἀ}}γ. 

ΡΟΒΕΙΌΘΟΝ 
50 ἢ --ἰιαβ ὑποὰ οαϑὲ οαὐ ὑΠῖπε οἱ δημἶῦν, 
Το ρΡἱτν που, πον ὑΠαῦ 586 15. θασηῦ νἱὉἢ} ἢτο ὃ 60 

ΑΤΗΕΝΑᾺ 
Νὰν---τὴνῦ μαὐϊ το ἢνϑῦ-- Ὑ]ῦ Ἰοῖπ νἹὉ}} τὴ6 ἢ 
0 ποῖ οομδεηῦ ἴπ ἐπαΐ 1 ἔα νου] ὁ ἢ 

ΡΟΒΕΙΌΟΝ 
Υδὰ νοῦν : γεῦ 1 [αἴ νου] Κπονν ὑῃγ ψ}1}]. 
Οὐμ᾽ δὲ ἔπουι το Π6]Ρ Αοἤδδθαῃ πε οὐ ἢν ν σἴδη ἢ 

ΑΤΉΕΝΑ 
Μίπηδ εὐϑῦν 116 065 {Π6 ΤΥΟ Δ η5 νοῦ] 1 ΟΠ Θου, 
Αμπα ἀ68] Αομιδαδα᾿β ποβὺ ρυῖμ που] 6-γδὕα:. 

ΡΟΒΕΙΌΟΝ 
Υεὺ ψ ἢν ἔγοτη τποοα ἕο πηοοά ἐππ5 Ἰεαρεβὺ ΤΠ οα, 
Ιὴ γτάπάοιῃ βου βαϑίουν προ Παΐα δη6 ἴονε ἢ 

ΑΤΗΕΝᾺ 
Κηονν᾽ δῦ ποῦ ον 1 ννὰϑ ουαϊτρεα, ἀπ] ΠΥ 5} }1Π6 ἢ 

ΡΟΒΕΙΏΟΝ 
ΙΚπον--- θη Αἰὰβ ἀγτασσεα (ὐλβοαπάγα ἔπ 6 ης6. 10 

ΑΤΉΗΕΝᾺ 
{ΠΡ 15ῃ64 οἵ {πὸ Αομδθδῃβ-- -πηγερυϊεα ' 

ΡΟΒΕΙΌΟΝ 
Υεὰ, που ρ ἢ Ργ ἔπ γ γηϊρὶῦ ἐΠπ656 1414 Πίστη Ἰονν. 

461: 
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ΑΘΗΝΑ 
Ψ, Ν Ν ΄ “- “ 

τουγάρ σφε σὺν σοὶ βούλομαι δρᾶσαι κακῶς. 
ΠΟΣΕΙΔΩ͂Ν 

΄“ δὶς 7 » 3. -“" ΄ ΟΝ ’ 

ἕτοιμ᾽ ἃ βούλει τἀπ᾽ ἐμοῦ. δράσεις δὲ τί; 
ΑΘΗΝΑ 

“- , “ 

δύστηνον αὐτοῖς νόστον ἐμβαλεῖν θέλω. 
ΠΟΣΕΙΔΩΝ 

. [οὶ , ΕΝ 5 . Ν [ 

ἐν γῇ μενόντων ἢ καθ᾽ ἁλμυρὰν ἅλα ; 
ΑΘΗΝΑ 

ὅταν πρὸς οἴκους ναυστολῶσ᾽ ἀπ᾽ Ἰλίου. 
καὶ Ζεὺς μὲν ὄμβρον καὶ χάλαξαν ἀ ἄσπετον 
πέμψει γνοφώδη τ᾽ αἰθέρος φυσήματα, 
ἐμοὶ δὲ δώσειν φησὶ πῦρ κεραύνιον, 
βάλλειν ᾿Αχαιοὺς ναῦς τε πιμπράναι πυρί, 
σὺ δ᾽ αὖ τὸ σὸν παράσχες Αἴγαιον πόρον 
τρικυμίαις βρέμοντα καὶ δίναις ἁλός, 
πλῆσον. δὲ νεκρῶν κοῖλον. Εὐβοίας μυχόν, 
ὡς ἂν τὸ λοιπὸν τἄμ᾽ ἀνάκτορ᾽ εὐσεβεῖν 
εἰδῶσ᾽ ᾿Αχαιοὶ θεούς τε τοὺς ἄλλους σέβειν. 

ΠΟΣΕΙΔΩΝ 
ἔσται τάδ᾽. ἡ χάρις γὰρ οὐ μακρῶν λόγων 
δεῖται: ταράξω πέλαγος Αἰγαίας ἁλός. 
ἀκταὶ δὲ Μυκόνου Δήλιοί τε χοιράδες 
Σκῦρός τε Λῆμνός θ᾽ αἱ ἹΚαφήρειοί τ᾽ ἄκραι 
πολλῶν θανόντων σώμαθ᾽ ἕξουσιν νεκρῶν. 
ἀλλ᾽ ἕρπ᾽ "Ολυμπον καὶ κεραυνίους βολὰς 
λαβοῦσα πατρὸς ἐκ χερῶν καραδόκει, 
ὅτων στράτευμ᾽ ᾿Αργεῖον ἐξιῇ κάλως. 
μῶρος δὲ θνητῶν ὃ ὅστις ἐκπορθῶν ' πόλεις, 
ναούς τε τύμβους θ᾽, ἱερὰ τῶν κεκμηκότων, 
ἐρημίᾳ δοὺς αὐτὸς ὥλεθ᾽ ὕστερον. 

1 Ἠδυύμπηρ δια ΤΎΤ.6]] : ἴον" ἐκπορθεῖ οἱ Μ5Κ, 



ΤΗΕ ΘΑΘσΘΗΤΕΒΒ ΟΕ ΤΆΟΥ 

ΑΤΉΞΒΝΑ 
ΤΠογοίογα 1} ἐπΐπ 6 Π6]Ρ νοῦ] 1 νου κ ὑπ δῖν βοαῖῃα. 

ΡΟΒΕΙ͂ΌΟΝ 
Μίπδ ΠΕΡ ανναΐϊΐϑ πΠν ν 1}. ΥΥ̓παῦ πνου]άϑι ὑποῖι 40 ὃ 

ΑΤΗΕΝΑᾺ 
106] {πϑιὴ ἃ Ποπιθ- δῖαν οὗ ον] βροθα, 

ΡΟΒΕΙΌΟΝ 
Ἐγα ὑπὸν ἰθᾶνα ΤΥ ον, οὐ οα ὑΠ6 ΥΩ Υ 568 ἢ 

ΑΤΉΕΝΑ 
Ὑ θη πομγθυνυα- οι ὑΠπα ν 581] ΤΌ ΠΠ τη. 
ΤΊ θη Ζειις 5Π.4}} σα πα Όυ ἢ γαΐη ππυι ἔθυα }] 6, 
Απα [41], ἀηα θ᾽ 685 οὗ Πϑᾶνθη᾿ 5 θροϑῦ- θυ θά ; 
Απά ἴο τη6 Ριομλβαῖ ἢ ἢΪ5 Ἰθνὶη- ἤδλτηθ 80 
Τὸ ϑῃγ)ῖτα {π6 Δομ θη πα αν ὑπιδῖν 5}105 ν 1} ἤτα, 
Βαΐ ὑμοιι--- 6 Αδρϑδῃ 868 - Ρᾶ85 8 Κα ὕποι ΤΟΔῚ 
ὙΠ πποιηΐαϊη-5ασρα ἃπα Πρ 105 οὗ ψ1ἃ Ὀνῖπη6, 
Απα ὅποῖι νυ ἢ ΘΟΥΡ565 ποκα πα ροθα᾿ 5 σα; 
Τμαὺ αὐθεκβ πῖὰν δάση Ποποθίου ἢ ἴο ταν ούθη 6 
Μῦν ἴειηρ 65, ἀηα ἴο ἴδαν 4}} ἀοαβ θ6β8166. 

ΡΟΒΕΙΏΟΝ 
ΤῊ]5 5Π4}} 6 : ὑῃγ θοοπ πθ δα 5 ποῦ τϑην ὙγΟ 8, 
ΤΠηῈ 46 Αδρθδῃ 568 Ὑ}}}} 1 {πυ 101] ; 
ὙΤΠ6 5Πογθ5 οἵ Μίγοομοβ, ἐμ 1) ε]ῖαπ γεεΐβ, 
ϑουτοβ, 8Πη6 [,ϑηηο5, {Ππ6 ΟΑΡΠ θη ΟἹ ΤΠ 90 
ΔῈ τϑὴν 4684 τη 6 Π᾿5 ΘΟΥ̓Ρ565 5Π4}} θ6 βγη. 
Ῥᾷβ85 ἔποι ἴο ΟἸγτραΒ ; ἔχοι ὑῃν [αὐ πον 5 πη 5 
Ἠεοεῖνα ἐπα Ἰθνίη- 0] 5, ἀπα νναΐοῃ ὑΠ 6 ΠΟῈ 
θη ΑΥὙροθ᾽ Ποβῦ 588}} οαδὺ 6 Πᾶννβεῦβ ἰοο56. 
ΕΟ], ὑπαῦ ἴῃ 58οκ οἵ ἕοννηβ ἰᾶγϑ ὕθῃ}}165 νναϑΐθ, 
Αμά τοι5, {πΠ6 βαποίαδυϊθς οἵ ὑπὸ ἀδδα ! 
Ηε, βονίηρ ἀεβοϊδίίοη, τεὰρ5 ἀθϑυγιοιίοη, [βπειηί, 

Ηξοῦβὰ αὐαζίηρ, γαῖδος ἀθγϑοί Γ΄ ογν ἐδ} αΥι, 
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ΤΡΩΙΑΔῈΣ 

ΕΚΑΒΗ 
ἄνα δύσδαιμον πεδόθεν κεφαλήν, 
ἐπάειρε δέρην: οὐκέτι Τροία 

Ψ Ν -“ 5 , 

τάδε καὶ βασιλῆς ἐσμεν Ῥροίας. 
μεταβαλλομένου δαίμονος ἀνέχου" 

στρ. α΄ 

πλεῖ κατὰ πορθμόν, πλεῖ κατὰ δαίμονα, 
μηδὲ προσίστω πρῴραν βιότου 
πρὸς κῦμα πλέουσα τύχαισιν. 
αἰαῖ αἰαῖ. 

τί γὰρ οὐ πάρα μοι μελέᾳ στενάχειν, 
ἡ πατρὶς ἔρρει καὶ τέκνα καὶ πόσις ; 
ὦ πολὺς ὄγκος συστελλόμενος 

προγόνων, ὡς οὐδὲν ἄρ᾽ ἦσθα. 

τί με χρὴ σιγᾶν ; τί δὲ μὴ σιγᾶν ; 
τί δὲ θρηνῆσαι ; 
δύστηνος ἐγὼ τῆς βαρυδαίμονος 
ἄρθρων κλίσεως, ὡς διάκειμαι, 
νῶτ᾽ ἐν στερροῖς λέκτροισι ταθεῖσ᾽. 
οἴμοι κεφαλῆς, οἴμοι κροτάφων 
πλευρῶν θ᾽, ὥς μοι πόθος εἱλίξαι 
καὶ διαδοῦναι νῶτον ἄκανθάν τ᾽ 
εἰς ἀμφοτέρους τοίχους, μελέων 

ἐπὶ τοὺς αἰεὶ δακρύων ἐλέγους. 
μοῦσα δὲ χαὔτη τοῖς δυστήνοις 
ἄτας κελαδεῖν ἀχορεύτους. 

“- “ 3 , 

πρῷραι ναῶν ὠκείαις 
" . Ν “ὋῸ 

Ἰλιίον ἱερὸν αἱ κωπαις 
δι ἅλα πορφυροειδέα καὶ λιμένας 
Ελλάδος εὐόρμους 
αὐλῶν παιᾶνι στυγνῴῷ 
συρίγγων τ᾽ εὐφθόγγων φωναῖς 

ἀντ. α 



ΤΗΒ ΘΑυΘΗΤΕΙΒ ΟΕ ΤΟΥ 

ΗΕΟΟΒᾺ (δ[». 1) 
{ΠΡ|1Ρὲ ἐποὰ τπϊης ποδα, Ὁ Γουτ6-ἀοοιγδῦ ἢ τόσ {ΠῸ 

ΘδΥ ἢ ἀργαῖβθα ἔπ γ ποοῖς Ροννεα Ἰονν. 
ΤΊνἷ5 σαΐη 15 ποὺ ἐν Ττον, ποὺ ὑπ Του 5 αὐτὸ να πον οὗ 

Ττον, 8πα ὑπὸ [αϊο- νϊη 45. Ὁ]ονν 
Νοῖ δ5 οἵ οἱ ; ποι ττιϑὺ θδαν ἰδ, τατιοὶ ἄν! νυ ἢ {ΠῸ 

βἴγδαγῃ, ἃ5. ὑπς6 {1465 οἵ Εογΐαπα ἤονν. 
Βυδαβὺ ποῦ ννἱτἢ πν ῥγονν ὑΠ6 βαγρος οὗ ΠΠ{Ὸὶ νη οὴ 

γύανε5 οἵ αἰβαϑῦθυ, αἰὰ5} αὐτὸ τοσϑῦ. 
ὙΥΠπαῦ τοπλαϊπ θοῦ ἴὸ πὰὸ θὰὉ ὑΠ|6 Το Ἰβου  -ἸΠ 8, ἡ Π056 

οοππῖνν, ἡ Ποβ6 Ομ] ἄγοι,  Πο56 ΠΠπ5 08 6], ἀγὐ6 Ἰοβ ἢ 
Ο ρτοιά- ΕΑΝ 581] οἵ ἃ κίπρὶν Ι1η6 τεοίεα πον '--- 

πον ἃ εηΐπρ' θαὺ οἵ ποιρ]ῦ ἔποῖ νναϑῦ ! 
(ἡπέ. 1) 

νΠαῦ 514}} 1 βρϑὰῖ ἢ- -νΠῃαῦ ᾿ἰδᾶνδ τϑδϊα ἢ--ὐνοθ᾿ 5 Π16 
ἴον ἐπα σοῦοῇ οὗ {πὲ εν 1] -ϑἔαυγεα ! 

1,0, πονν 1 16 ππυοϑυξα!ν οὐγοϊομοα ὁπ ὑπὸ Ρεὰ οἵ 
οδἸαυτν Ρ᾽ ΠΟ 55- Παγὰ ! 

ΑἸὰ5 Του σΐηο ποδλα, ἴον τὴν ὑπυο ἴῃ; Ὀγονν8, [ΟΥ̓ τη 6 
ΠΘαΥ ἴῃ 1ἴ5 Δοῃίησ' θυ ΐθοη θαγγθ ! 

1 γϑαῦη ἴο ΤΌΟΪΚ ἢ16 ἃπΠ4 5υνᾶγ-- -ῶἂϑ ἃ θαυ]. νΠο56. Ρ]- 
ὙγΑ}}Κ5. ΤῸ]] ἴῃ ἐπα λοι σῇ οἵ ὑπὸ 56λ--- 

ΤῸ ΠΥ Κοθηϊηρ, πὸ ψνὨ116 1 πνα]]} τὴν οπαηῦ Οἵ ΒοΥτῸνν 
ἉΠῸ τνθορίηρ πποθαβὶ ον, 

ΤῊΘ. σα] -50ηρ ΠΕΥΘΥ ἘΞ Ή ΘΙ χὰ πὸ ἤδποο, {πὲ 
ἸΔηρ]οα ππϑῖο οἵ τ ἴβουῦν. 

ΤὐιδοΣ ἰο ἢν 766, απ αὐυαηοος ἰο 7γοηὶ ὁ 5ίασο. 

Ο 5510 -Ργονν5 Γυβῃϊηνσ (ϑέν. 32) 
Τὸ Πίπχη, Ἀγ ϊη σ᾽ 
ΤΠς Ρα}]6- Ππιϑῃῖπο 56α νυ ἡ συν οδ 5, 
ΤῊ] ἢπῖοϑ Ἰοια- τη ρίηρ, 
ΤῊ] ρίροβ ἀγοαα- βίη σὶρ 
ΡγοοΪαἰμηθ αὶ νου ϑυνηρίηρ ΟΥ̓ ΡΠ ν ρίαι 5ΠΟ 65 
Οπ Πανβοῦβ μ]αἰξοα 
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’ 74 ᾽ ΧΆ 

βαίνουσαι πλεκτάν, Αἰγύπτου 
, 5 ΄ ᾽ 

παίδευμ᾽,' ἐξηρτήσασθ', 
αἰαῖ, Τροίας ἐν κόλποις 
τὰν Μενελάου μετανισσόμεναι 
στυγνὰν ἄλοχον, ΙΚάστορι λώβαν 

τῷ τ ᾿υὐρώτᾳ δύσκλειαν, 

ἃ σφάζει μὲν 
τὸν πεντήκοντ᾽ ἀροτῆρα τέκνων 
Πρίαμον, ἐμέ τε μελέαν “κάβαν 
εἰς τάνδ᾽ ἐξώκειλ᾽ ἄταν. 

ὦμοι θάκους οἵους θάσσω 
σκηναῖς ἔφεδρος ᾿Αγαμεμνονίαις. 
δούλα δ᾽ ἄγομαι γραῦς ἐξ οἴκων, 
κουρᾷ ξυρήκει πενθήρη 
κρᾶτ᾽ ἐκπορθηθεῖσ᾽ οἰκτρῶς. 
ἀλλ᾽ ὦ τῶν χαλκεγχέων Τρώων 
ἄλοχοι μέλεαι," μέλεαι κοῦραι 

καὶ δύσνυμφοι, 
τύφεται᾽ Ἴλιον, αἰάξωμεν' 
μάτηρ δ᾽ ὡσεὶ πτανοῖς κλαγγὰν 
ὀρνίσιν ὅπως ἐξάρξω ̓ γὼ 
μολπὰν οὐ τὰν αὐτὰν 
οἵαν ποτὲ δὴ 
σκήπτρῳ Πριάμου διερειδομενα 
ποδὸς ἀρχεχόρου πλαγαῖς Φρυγίαις 
εὐκόμποις ἐξῆρχον θεούς. 

ἩΜΙΧΌΡΙΟΝ 
“Ἑκάβη, τί θροεῖς ; τί δὲ θωὕὔσσεις ; 
ποῖ λόγος ἥκει ; διὰ γὰρ μελάθρων 

1 ΠΤ ΉΥΓΕ]] : [Ὁ παιδείαν οἱ ΜΙ55. 
ὃ ἩρυηδπΠῃ ; ἴογ καὶ κόραι οἵ Μ55. 

ἀντ. β' 



ΤΗΕ ΠΑΘυΘΗΤΕΙΒΘ ΟΕ ΤΕΟΥ 

Βν ΝΊΙο-- 105 Ταὐοα 
Τὸ πυπὺ {πς Ππαϊοα, ὑπὸ δραγίδῃ νυ ἱξε, 180 
Οὐαδίου 5 ἀδ μη ρ, 
αν οἴαβ᾽ ΘΠ ΔῊ] 0’, 
Α Τανγ οἱαϊηγηο Κίηρ Ρυ δηλ 5. ΠΠ πὸ! 
ΓΠΟΙΡῚ 505 Π 6 ΟΠ υ 5 ὦ 
ΕἸ Εν, πο ρϑυ θη, 

Ηἰς5 πλπ 6 655 516: Πα {ΠῸ τ Ἰβευν-Υο, 
Ἐνθη πλ6, ΠΆ ὉΠ} 5616 πυυθοῖκθα οὐ {Π6 τοοῖς5 οὗ 

5016. 
Νῆοο ἴοι" μὴν βϑβϑίοη (Δηι. 2) 
ΜΙά [Ὁ 69 ΟΡΡΥΘϑββίοῃ ! ' 
γγοο, 5ανθ- ργοοθϑβίοη ! ῆος, στον 5Πο1 Ποδα ! 140 
(ὐπιο, νυἱΐα οὐἹο -Ἰ6η, 
(πὴ "146, οοτηθ τηαῖ 6, 
Ο Ποαυῖβ οποο βίαν θα οὐ ὑπ θγᾶνο Ποαγὺβ ἀθδή ! 
Υ 41] ννα οἵ" γθαυπἰηρ' 
Ο. εΡ Π͵ῚῸτ θαυ ἷπρ !-- 
Α5 οΟΥ ποϑυ! προ ξυχιίηρ ἴο ποι 5] τουϊπ ς᾽ νυ ἰπρ; 
“Π ποῖ ποὺ βουθαιηθίῃ, 
ΜΥ 5οηρ-ἤοοα 5 γθαιηθῖῃ.--- 
Νοῦ 5110}, τη θβθθιιοῦῃ, ἃ5. ννομῦ ἴθ τἱηρ' 
Λγπθ 1 θϑαΐ {{π|6, τὰ 5110: 160 
ΤΠ6 οὔτ᾽ βυνθοῦ ργαϊβίπρ, 

Απα τναΐοπϑα τον 5 ἀλπποδ5 ἀΥΟ ΠΕ Π16 βίην 
Δ5 1 Ἰδᾶπρα οἡ ὑπε βοερῖνε οἵ Ῥυίατη τὴν ἰκῖπρ, 

πίον 9)0ηι ἐδα ἰοπίδ πΑΤΡ- Ομ 5. οὐ σαρίυο το αν 
γυ0᾽)1671. 

ΗΛΙΕ-ΠΗΟΗῦΒ 1 (δὲ. 9) 

ΜῊ ν οΑ]} 80 που, Η δοῦρα ἢ - νην ἀοϑῦ ὑποι οὖν ἢ 
ὙΥΠαῦ τηθδη ἢν ψογαβ "ἢ ΤΠ6 ταπῖβ ψατα Π]16α 
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»» » ἃ ᾽ “ 

ἄιον οἴκτους οὺς οἰκτίζξει. 
Ἂν Ν » 3 Ψ' 

διὰ δὲ στέρνων φόβος ἀίσσεν 
Τρῳάσιν, αἱ τῶνδ᾽ οἴκων εἴσω 

ἣν 

δουλείαν αἰάζουσιν. 

ΕΚΑΒΗ 
ὦ τέκνον, ᾿Αργείων πρὸς ναῦς ἤδη 
κινεῖται κωπήρης χείρ. 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 
οἱ ᾽γὼ τλάμων, τί θέλουσ᾽ ᾿ ἢ ποὺ μ᾽ ἤδη 
ναυσθλώσουσιν πατρίας ἐκ γᾶς; 

ΕΚΑΒΗ 
5 " , ᾽ 

οὐκ οἶδ᾽, εἰκάζω δ᾽ ἄταν. 

ΗΜΙΧΟΡΙΟΝ 
ΞΝ 3. Δ 

ἐὼ ἰώ. 
μέλεαι μόχθων ἐ ἐπακουσόμεναι 
Τρῳάδες, ἔξω κομίσασθ᾽ οἴκων" 
στέλλουσ᾽ ᾿Αργεῖοι νόστον. 

ΕΚΑΒΗ 
ἊΨ 

Ἅ) , Ν 

μή νύν μοι τὰν 
᾽ , ΄ , 
ἐκβακχεύουσαν ἹΚασάνδραν 

, ,) 9 ἢ 

πέμψητ᾽ ἔξω, 
αἰσχύναν ᾿Αργείοισιν, 
μαινάδ᾽ , ἐπ᾽ ἄλγει δ᾽ ἀχγυνθῶ. 
ἰώ 
Τροία 'ροία δυσταν, ἔρρεις, 
δύστανοι δ᾽ οἵ σ᾽ ἐκλείποντες 
καὶ ζῶντες καὶ δμαθέντες. 

ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ 
"7 

οἴμοι. τρομερὰ σκηνὰς ἔλιπον 
4 3... 7 5 ’ὔ 

τάσδ᾽ ᾿Αγαμέμνονος ἐπακουσομένα, 

» , 

ἄντ. Ὑ 



ΤΗΕ ΠΑυΘΗΤΈΕΈΙΒΒ ΟΕ ΤΕΟΥ 

ὙΠ {Π|5 Ιαπιθηῦ ὑἸτοῖι να ] δῦ νον, 
Απα ἴδαν ἐμγοιρ ἢ 411 Πθανῖβ ἐπ} 1168 

ΟΥ Τόν 5 βδα ἀδιρηξουβ, νη ἔον ἘΠ] ἀοπὶ πν αἱ], 
Ιῃ γοὴ μὰν] Ἕοη5 νν 116 να θΪ46. 

ΗΕΟΌΒΑ 
ΟὨΙ]4, ομ114, πῸ Αὐρῖνα μὰ πα 5 νυ οδ] Δ πα 541] 1600 

Αὐὸ θυβν Ὀγν {πὸ {ἰά6. 

ΗΛΙΕ-ΘΟΗΟΘΗΓΒ 1 

ΔΗ πὸ: ννΠπαΐῦ τπθᾶὰ ὑπον ὃ ὙΠ] ὑπὸγ δὑναὶρ εν ΑΥ 
681 τ15 

Ετομι [αὐ ον] πα [Ἀν ονοὺ 568 ἢ 

ΗΕΟΌΒΑ 
Ι Κπονν ποῦ 1 "»ξ Ροάς πε ουγ86 ἀγαννη ΠΘΔΙ" 118, 

ΤΠῈ ἀοοιῃ οἵ πιΐβουν. 
ΗΛΙΕΞ-ΟΠΟΗΙΒ 1 

γγοο !--ασα 5Π4}} μθαν πὸ βιιτηηηοη8, “ Ο γε ἀδιρηξει5 
ΟΥ̓ Ττον, ἔτοσμι ὑπ 656 Ῥαν] 0.5 ΘΟΠΊ6 : 

Τῆς Αὐρῖνοβ ἰαππο ἢ ἐπὶ ΚααΙα ἀροπ ὑπ νναΐευ δ, 
ὙΠῸ 584115 6 Βριθδα [ῸΓ ΠομΊα . "ἢ 

ΠΕΟΌΒΑ 

ΑἸὰ5  Ἰεῦ ποπδ 64}1] [ον ἐπ ἐπε ἤθη Ζυ-αγῖνοη 
(ἰἀββαπαᾶγα, ὈδοοΠδη - ΡΙορμ ΐθβϑ, 170 

ον Αὐρῖνα Ἰοὺ το 5Πδηγ6, ἰοϑὲ {ποτα ΡῈ σίνεη 
1)ιβῦγοβ5 ἴο τὴν αἰβί 685 ! 

Τυον, ΤΥΌν, ἀππὰρρν! ἄονῃ ἐπγοιρ ἄορ Ππ5. οὗ 
Τα Ϊ ἢ 

ΤΠοιῖι βἰπκοϑὺ ᾿ς ἅΠπ|, πΠΆΡΡΥ ὑπον, 
ΤῊν Ἰοϑβὲ "-- [ἢν Πἰνίηρ' Ρᾶ855 ἴο ὑποῖν ἀπάοίΐηρ,, 

ΤῊν ἀδαα Πᾶνα ραϑβθα ἀννᾶυ. 

Ἐπίοῦ ΒΈΘΟΝ ΗΑΠΕ-ΟΠΟΙῦϑβ. 

ΗΑΙΕ-ΓΗοΗῦΒ 9 

ΔῊ τὴδ ! ἔγομι Αρϑυπθ ποτ 5 ἐθηΐβ ἴπ ἀγοδα (4Ἵπ|. 5) 

Ι σομηθ, ἴο Πεαυκεθη, απθεπ, ἴο {Π66, 
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βασίλεια, σέθεν, “μή με κτείνειν 
δόξ' ᾿Αργείων κεῖται μελέαν, 
ἢ κατὰ πρύμνας ἤδη ναῦται 
στέλλονται κινεῖν κώπας. 

ΕΚΑΒΗ 
ὦ τέκνον, ὀρθρεύουσαν “ψυχὰν 
ἐκπληχθεῖσ᾽ ἦλθον φρίκᾳ. 

ΗἩΜΙΧΟΡΙΟΝ 
ἤδη τις ἔβα Δαναῶν κῆρυξ; 
τῷ πρόσκειμαι δούλα τλάμων ; 

ΕΚΑΒΗ 
ἐγγύς που κεῖσαι κλήρου. 

ἩΜΙΧΌΡΙΟΝ 

ἰὼ ἰώ. 
τίς μ' ᾿Αργείων ἡ ἢ Φθιωτᾶν 
ἢ νησαίαν μ᾽ ἄξει χώραν 
δύστανον πόρσω Τροίας ; 

ΕΚΑΒΗ 
φεῦ φεῦ. 
τῷ δ᾽ ἁ τλάμων 
ποῦ πᾷ γαίας δουλεύσω γραῦς, 
ὡς κηφήν, ἁ 
δειλαία νεκροῦ μορφά, 
νεκύων ἀμενηνὸν ἄγαλμ᾽, ἣ 
τὰν παρὰ προθύροις φυλακὰν κατέχουσ᾽, 
ἢ παίδων θρέπτειρ᾽, ἃ Τροίας 
ἀρχαγοὺς εἶχον τιμάς ; 

ΧΟΡΟΣ 
- ΚΕΡῚ ΣῈ φν Ἂς , ᾽ ΕΣ 

αἰαΐ αἰαῖ. ποίοις δ᾽ οἴκτοις 
Ν Ν ΄ὔ » 7ὔ 

τὰν σὰν λύμαν ἐξαιάξεις" 
στρ. δ' 



ΤΗΕ, ΘΑυΟΘΗΤΕΒΒΘ ΟΕ ΤΕΆΟΥ 

Τ,6δὲ Πρὶν πονν ἐπα Αὐρῖνο ἄοοῖη μ6 5αϊά,-- 
Α ἄοομι οἵ ἀδαίῃ ἔοι τὸ ; 

Οὐ ΠΑΡ᾿ αὖ ἔπ σφ] δ γ-ϑἔθυηβ ἔπ 6 συν θορ5, 180 
ἔπη οὐ, αὐ ϑυν πρίν ΓΠγΟ ἢ ὑΠ 6 Ὀνπ 6. 

ΗΕΟΌΒΑ 
ΟΒΠ]4, 1 ανὸ ΘΟΠ16, [πο ΠΟΘ᾽ ΟΥ̓ ἴον [ΘΥΤΟΥ 566 05 

Τὶς παπηΐθα πραχὶ οὐ μϊηο. 

ΗΑΙΕ-ΟΗΟΘΕΌΒ 9 
Ηον ἢ- -παῖῃ ἃ ᾿)αηδδη ἤΘγΑ] 4 ΠΙΓ ΠΟΥ να παϊηρ 

ΞΡΟΚδη οἷ ἀοοη ἢ Υ̓ΠΟΘα ὑπ γᾺ}} ἃτὰ νυ γεϊοπῃεα 1 
Ονααϊηθδα ἢ 

ΗΕΟΌΒΑ 
ΤΗΪη6 Δη ρα 5 ἢ) οἵ ΒΌΒΡΘ 56 15 δπαίηρσ: 

ΤῊ Ἰοὺ, ἔῃ γ ἔαΐε, 15. πἰρῇ. 

ἨΗΑΙΕ-ΟΠΗΟΗῦΒ 9 

ΑΙ τπὸ ! νυ Ππαὺ Ἰονα οἵ Αὐροθ᾽ [ΟΠ 5Π4}} ᾿ϑδ τὴς 
Ήδμπορ, οἵ ναὶ σοῦ οὔ ΡΒ. Ϊα-Ἰαηα ἢ 

Πα ᾿5] πη - ρυΐηοα ἴο Πλ ΒΟΥ Ὺ 5Π4}} Θρεβα πα 
Βὰν το {πὸ ΤΙΟ)] Δ εἰγδηᾷ ἢ 

ΗΕΟΟΒΑ 
οε  Οη νΠαῦ βροῦ οἵ δαυ ἢ 5Π4}} 1, 6]4-ϑυυοκεα, 194 

ΒΕ {π᾿ 08}1, ἃ ἀτόπα νυ δ πῃ ἐπε Ηΐνο, 
Δ βαὶς ἃ5 ἐπε σουῦρβ8 ἐπαὺ Ὀυθαῦῃ πὸ τηοΥ6 5Π|8}} αυΐο Και, 

ΟΠοβῦ οὔ τῃς οπος-αἰΐνο, 

Τὸ Κοορ ψ ἢ ρα] ςθα Ππαπα ἃ μηαϑῦθυ᾽ 5 Ρουίαὶ, 
ΤῸ παγβα ἔπ θᾶ 065 οὗ βοῃηα ργοια ἴος ἢ- 

Ι, ψΠηῸ ννὰβ οὐον πο 10 Ποποιιγ5. ΒΔ} {-Ἰγητηονία] 
[ῃ Ττον.---8}), Ἰοη σ᾽ ἃρῸ ! 

ΘΗΟΗῦΒ (ιν. 4) 
ῆοα ἰ5 ἴπθε !- ἢ νπαῦ πυναϊ! ρα νυ] μοι Ἰατηθηΐ 

ἴῃν ἀοομ 
ΟΥ̓ οαἴταρο-5Πδη ὃ 
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ΤΡΩΙΑΔΕΣ 

οὐκ ᾿Ιδαίοις ἱστοῖς κερκίδα 
δινεύουσ᾽ ἐξαλλάξω. 
νέωτον τεκέων σώματα λεύσσω, 
νέατον: μόχθους ἕξω κρείσσους, 
ἢ λέκτροις πλαθεῖσ᾽’ ᾿ὡῶὠοΜ νων" 
ἔρροι νὺξ αὕτα καὶ δαίμων" 
ἢ Πειρήνας ὑδρευσομένα 
πρόπολος σεμνῶν ὑδάτων ἔσομαι. 
τὰν κλεινὰν εἴθ᾽ ἔλθοιμεν 
Θησέως εὐδαίμονα χώραν. 
μὴ γὰρ δὴ δίναν γ᾽ Ἐθὐρώτα, 
τὰν ἐχθίσταν θεράπναν “Ἰϊλένας, 
ἔνθ᾽ ἀντάσω Μενέλῳᾳ δούλα, 
τῷ τᾶς ροίας πορθητᾷ. 

τὰν Τ]ηνειοῦ σεμνὰν χώραν, 
κρηπῖδ᾽ Οὐλύμπου καλλίσταν, 
ὄλβῳ βρίθειν φάμαν ἡ ἤκουσ᾽ 
εὐθαλεῖ τ᾽ εὐκαρπείᾳ 
τάδε δεύτερά μοι μετὰ τὰν ιερὰν 
Θησέως ζαθέαν ἐλθεῖν χώραν. 

Χ Χ ᾿ ἥ ξ 7 

καὶ τὰν Αὐτναίαν Ηφαίστου 
Φοινίκας ἀντήρη χώραν, 
Σικελῶν ὀρέων μάτέρ᾽ : ἀκούω 
καρύσσεσθαι στεφάνοις ἀρετᾶς. 
τάν τ᾽ ἀγχιστεύουσαν γᾶν 

»; 

᾿Ιονίῳ ναίοιν ᾿ πόντῳ, 
ἃ ς Ἁ ,ὔ 

ἂν υγραίνενι καλλιστεύων 
- 

ὁ ξανθὰν χαίταν πυρσαίνων 
Ἱκρᾶθις ξζαθέαις παγαῖσι τρέφων 

Ε , 3 “ “ 

εὔανδρόν τ᾽ ὀλβίζων γᾶν. 

ἀντ. δ' 

1 ναίοιν (ἴ.6. ναίοιμι) πα ονῇ : ἴον ναῦται οὗ ΜΗ. 



ΤΗΕ, ΘΑ ΘσΗΤΕΒΒ ΟΕ ΤΟΥ 

Ας 1 ρος ἴο πᾶ {ΠῸ 514}} τὴν β᾽ατι}6 Πυθα πὸ ἸΘοπῚ 
Ι͂ὴ ΤΥ ον ἀραίῃ ! 

Οἱ {ΠπῸ σουΡ 565 οὗἩ 50Π5 τηπιϑῦ 1 ἸΟΟΚΚ εν Ἰαβϑὺ-- γὴν ᾿αϑῦ, 
γ Ομ νοῦ 86 1115. νναϊῦ, 

Τὸ "θὲ ὑπ γᾺ}} ἴο {π6 σοῦοῇ οὗ ἃ ατδεκ.--- ἢ, σαΐϊη Ὀ]αϑῦ 
Τηδὺ πἰρ]ιῦ, ἐπαὺ ἕαϊε !.--- 

Οὐ πὸ νναΐεν ἴοὸ ἄγανν ἔγουη ΡΘΙ Θ᾽ 5. ΠΆ]Π]Πονν οἱ ΘΡΥ Πρ; 
ὙΠ Ροπαάτχηδϊ ̓ 5 Ππαηα :--- 

Υδὲ ον τηἰρηῦ 1 σοθπα πηΐο ΠΟΘ 6 ννὰ8 ΤΠΘϑϑῖι5 Κιηρ, 
Παῦ Πποανθῃ- ] 6 ϑὺ Ἰαηα !.--- 

Βα ποῦ ἴο ἔπ ὸ ϑυν1}}5 οὐ Επισοΐας, ποῦ {πΠ6 θύνν ΕΥ 
ΟΥ̓ τὴν ννουβῦ ἴοο, 

ἔνε Ηδξ]δθη.--οἷν ποῦ ἰηἴο ΜοποΙαιϑ᾽ μον Ὁ 
ὙΥΠὸ Ῥγοιρ]ῦ τον ἰὸν ! 

(Ἴηι. 4) 
Βυῦ {Π6 Ἰαπὰ οἵ Ρεηϑῖιβ, ΟἸ γυηριιθ᾽ Γοούβεοο] [Ἀ]}, 

ΤΠῈ6 ΠΑ] ]ον εα να]ε-- [{πδτὰ 
Πὰν Ππρανα οἵ {πὸ οἴονε οὔ 15 νυ θα] ; δαν η’5 Ἰπουδα5 6 

[»ο ἢ πανοὺ [81]. 

10 ἴ5 πού 1 νοι] Ρ6, 1 οὐ “ΠΠ βϑιιθ᾽ ϑαου θα ΘΠΟΥ 6 
Νο Ποῖηδ νναϊΐς τη6. 

Απα {πε ἰαης οὔ ὑπὸ Γἴγο- σού, {Ππῶ0 ἸοοΚκα [ΡΟ Τὰ οὐ Υ 
Ῥῃορηϊοῖα᾽ 5 56ὰ, 

Ἐνϑη 5101} ν, τποῦῃοὺ οἵ Π1}15,-. Ποὺ ἴαμηθ 1 ἢ δδν, 
Ηδεῖ ρῥυουν ββ-Ρ ὁ :-- 

Οτοοπέεηϊ σου] 1 ἄνν 61} τὰ {π᾿ Δ πα {πᾶ σοῦ 6. }} δ. 
Το ἶα᾽ 5 146, [5 αϊη5 

ὙνΏ1οΙ 15. νναΐευδα οὐ (ὐαῦ 5, {πῸ Ἰόν εν βἰγδαιη ὑπαῦ 
Τλάυὶς Παῖν ΒΥ] σο] 4, 

ΟΥ̓ ψ]οβε Τουπξαῖπ5 τποϑῦ ΠοΙν ᾿οὺ ΠΘΥῸ- Πα 91110᾽ Ρ]α ἢ 5 
Ὑντη ννθά ἢ} πη το]. 
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ΤΡΩΙΑΔΕΣ 

280 καὶ μὴν Δαναῶν ὅδ᾽ ἀπὸ στρατιᾶς 
κῆρυξ νεοχμῶν μύθων ταμίας 
ὑπέχει ταχύπουν ἴχνος ἐξανύων. 
τί φέρει; τί λέγει; ; δοῦλαι γὰρ δὴ 
Δωρίδος ἐσμὲν χθονὸς ἤδη. 

ΤΑΛΘΥΒΙΟΣ 
Ἑκάβη, πυκνὰς γὰρ οἶσθά μ᾽ εἰς Τροίαν ὁδοὺς 
ἐλθόντα ̓ κήρυκ᾽ ἐξ ̓Αχαϊκοῦ στρατοῦ, 

ἐγνωσμένος δὲ καὶ πάροιθέ σοι, γύναι, 
'αλθύβιος ἥκω καινὸν ἀγγελῶν λόγον. 

ΕΚΑΒΗ 
τόδε, φίλαι Τρῳάδες, ὃ φόβος ἣν πάλαι. 

ΤΑΛΘΥΒΙΟΣ 
ο40 ἤδη κεκλήρωσθ᾽, εἰ τόδ᾽ ἣν ὑμῖν φόβος. 

ἘΚΑΒΗ 
αἰαῖ, τίν᾽ ἢ Θεσσαλίας πόλιν 
Φθιάδος εἴπας ἢ Κα ἀαδμείας χθονός ; 

ΤΑΛΘΥΒΙΟΣ 
τὺ ΕΣ » ᾿ ,7ὔ » . “ , 

κατ᾽ ἄνδρ᾽ ἑκάστη κοὐχ ὁμοῦ λελόγχατε. 

ΕΚΑΒΗ 
᾿ν»ν"ν ,.» , ἢ 3 ᾿ 

τίν᾽ ἄρα τίς ἔλαχε ; τίνα πότμος εὐτυχὴς 
31 ͵ὕ " 

Ἰλιάδων μένει ; 

ΤΑΛΘΥΒΙΟΣ 
οἶδ᾽. ἀλλ᾽ ἕκαστω πυνθάνου, μὴ πάνθ᾽ ὁμοῦ. 

ΒΚΑΒΗ 
3 ΩΝ , ἌΣ ἊΡ ,ὕ »“ 

τοὐμὸν τίς τίς ἔλαχε τέκος, ἐννεῖτγε, 
τλάμονα ἹΚασάνδραν ; 

ΤΑΛΘΥΒΙΟΣ 
ἐξαίρετόν νιν ἔλαβεν ᾿Αγαμέμνων ἄναξ. 
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ΤΗΕ ΘΑ υΘΗΤΈΕΈΙΒΒ ΟΕ ΤΕΟΥ 

1,0, ἤτοι {π6 ηδδη νγὰγ- Ποῦ, λάθη 
ὙΉῈ τἰάϊηρϑ, αηὖο τι8 ἀσαννβ Πῖσἢ 
Α Που]α βρεβαϊηρ μα βεγ. 

ὙΥΠαὺ Ππεϑδὲ Ὀυίηρδ ἢ ἢ-- -Ποποο ον "ἢ θοηαιηαίά θη 
ΟΥ̓ Ἰ)ογίδη Ἰαπα δὰ 1! 

μι ον ΤΑΙΧΤῊΥ Β108, 

ΤΑΙΤῊΥ ΒΙ5 
Οἱ τηδὴν Ἰουνπδνίηρο, δοῦρε, ἴο δα Ἰὼ 
Ι Πᾶνα μαββοά, ποὺ Κπουνοϑῦ, ὑνιχὶ ὑπὸ Ποοῦ δᾶ 

του; 
ὙΥπουείοσε  οομῖα αἰουθίνηθ Κῆόνν ἴο {Π66, 
“ΑΙ ὲτι5, νυ Ὁ} ἤδνν ὑ]Ἰπρ5. ΤῸΥ ὑπὸ ΘᾺν, 

ΗΕΟΌΒΑ 
10 15. σολθ, ἐγ] 6 η65-- -ἀπαῦ ν Πΐ ἢ ΠΑ αἰ τπροη πη 

Τοπρ ἔδαν ἃ5. ἃ Πα 1 ηρ᾽ 5Ρ6]] ! 

ΤΑΙΤΗΥῪ Β108 
Υουν Ἰοῦβ 4.6 οαϑὺ {15 ὉΠ]πρ ννὰ8 νοι ἔδϑυ, 

ΗΠΕΟΌΒΑ 
γγοο !---οὔ ψῇηδῦ οἷὖν 1π 6 ββα]υ, 

Οὐ ἴῃ Ολάτηιο᾽ απ, ἀοβῦ ἔποῖ {6]} Ὁ 

ΤΑΙΤΗΥ ΒΙΌ5. 
Υς πᾶνε [Ἀ]Π|6 ἢ Ἔδοὶ ἴο Ποὺ Ἰογά, ποὺ 4}} ἑορσϑπευ, 

ΗΕΟΌΒΑ 
[Πηἴο νυ όοτὰ πα ὺ ἢ δασῃ θθ δὴ δ᾽] οὐ δα ὃ-- ἴον ἡν πόγὴ 
ΟΥ̓ Τγον᾿ 5 ἀἀπηδϑ νυν τοῦ 4 ΠΡΡῪ ἀοοιὴ ἢ 

ΤΑΙ ΤΗΥΒΙΌΒ 
ΙΚηον : θα ἀϑὶς οἵ δδοῖν, ποῦ 41] ἃ5 ὁ θ6. 

ΗΕΟΒΑ 
Μν ἀδιρ] ον--- ὙΠῸ πη θ ἢ ΠΟΥ [Ὁ ἃ ΡΥΘΥ, 
Ο( λδβαπαγα {Π6 τ Ἰβουυ- ον} Ο βὰν! 

ΤΑΙΤΗΥΒΙῸΒ 
Κιῃρ Αρδη) δ ΟΠ 5 ΘΠΟΒ6 ἢ ΡΥ ΖΘ 15 5Π6, 
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ΤΡΩΙΑΔῈΣ 

ΕΚΑΒΗ 
200 ἢ τᾷ Λακεδαιμονίᾳ νύμφᾳ δούλαν ; 

ἰώ μοί μοι. 
ΤΑΛΘΥΒΙΟΣ 

» » Ν Λ ῇ , 

οὔκ, ἀλλὰ λέκτρων σκότια νυμφευτηρια. 

ΕΚΑΒΗ 
ς Ν -“ ,ὔ 7 τ Ψ «ς ἢ τὰν τοῦ Φοίβου παρθένον, ἃ γέρας ὁ 
χρυσοκόμας ἔδωκ᾽ ἄλεκτρον ζόαν ; 

ΤΑΛΘΥΒΙΟΣ 
" 4.7 ᾽ ΠΣ τὰ Η Ἧ τ 
ἔρως ἐτόξευσ᾽ αὐτὸν ἐνθέου κόρης. 

ΕΚΑΒΗ 
[7 ΄ , 
ῥῖπτε, τέκνον, ζαθέους 
κλῆδας, ἀπὸ χροὸς ἐν- 
δυτῶν στεφέων ἱεροὺς στολμούς. 

ΤΑΛΘΥΒΙΟΞ 
᾽ Ν “9 ΕῚ [ο -“ ͵7ὔ “ 

οὐ γὰρ μέγ᾽ αὐτῇ βασιλικῶν λέκτρων τυχεῖν ; 

ΕΚΑΒΗ 
2600 τί δ᾽ ὃ νεοχμὸν ἀπ᾽ ἐμέθεν ἐχάβετε τέκος ; 

ΤΑΛΘΥΒΙΟΣ 
ΤΠολυξένην ἔλεξας, ἢ τίν᾽ ἱστορεῖς ; 

ΕΚΑΒΗ 
ταύτων τῷ πάλος ἔζευξεν ; 

ΤΑΛΘΥΒΙΟΣ 
, , - ᾽ ͵7ὔ 

τύμβῳ τέτακται προσπολεῖν ᾿Αχιλλέως, 
ΕΚΑΒΗ 

Μ᾽ 3 ,; ΄ὔ , » »» οὔμοι ἐγώ: τάφῳ πρόσπολον ἐτεκόμαν. 
ἀτὰρ τίς ὅδ᾽ ἢ νόμος ἢ 
τί θέσμιον, ὦ φίλος, “Ολλάνων ; 

ΤΑΛΘΥΒΙΟΣ 
᾽ “ ΄ " - 

εὐδαιμόνιζε παῖδα σήν" ἔχει κωλῶς. 
ἘΚΑΒΗ 

3. » 

τί τόδ᾽ ἔλακες ; ἄρά μοι ἀέλιον λεύσσει ; 
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ΤΗΕ ΘΑΠσΘΗΤΕΕᾺΒ ΟΕ ΤΕΟΥ 

ΗΕΟΌΒΑ 
ΗΖ ! ἴο Πἷ5 ϑιραγίδῃ ἰδ 504}} 5Π6 θ6 960 
Α παπαχηδία, ἃ οηἀννοσηδη ἢ---ὐνος ἴα τη6 

ΤΑΙΤΗΥΒΙῸΒ 
Ναν, Βαΐ Πα Θοπουθῖη6 ἴῃ βθογθῦ ἰόν. 

ΗΕΟΟΒΑᾺ 
Ηον ἢ -ῬΠοοιιβ᾽ τηδία θη, νυ Ποβο σι ιθ οι - σ δ 6 
ΟΥ̓ τπ6 Οο]άδη- αἰνθα ννὰβ νυ] ρῖη ἄγ ! 

ΤΑΙΤΗΥ ΒΙῸΒ 
ὙΠ]  τπδίάδθη ἱπϑρί γα οι ν]ηρΘα ἰὸν θ᾽ 5 ΘΠ 

ΗΕΟΟΒΑ 
ΕΠ ηρ, ἀδαρ τον, {π6 ἐεηλρ]6-κὸ γ5 τόν πες, Ηϊηρ, 
Απά {πὸ ραν]αμα 5 ἀγοιμα ἔν πθοῖκ ὑπαὶ οἸηρ, 
ὙΥΠοβα βδουθα ἀυγανηρ5 ἔῃ γ [Ὀγγὴ Θησηρ ! 

ΤΑΙΤΗΥΒΙΓΒ 
Ηον ἢ 5 ἃ Κίῃηρ᾽β σόοι ποῦ ΕἰρῚ Ποποιι" [Ὁ πον ἢ 200 

ΠΕΟΌΒΑᾺ 
Απα {πὸ Πα ἐπὰᾶὲ γα ἴον ΤῸ ΠῚ ΓΤ] 6 ἉΥ15 50 ἰαῖθ--- 

ΤΑΙΤΗΥ ΒΙ05 
ῬοΟΙνχοπὰ ἢ ΟἹ Ψ]ο56 ἰοῦ τνου] ς᾽ ἔΠοῖ ἃ5]ς ὃ 

ΠΕΟΌΒᾺ 
[Ππἴο ψ ]ονὰ παῖς ἢ {πὸ Ἰοὺ 5 ἀθομι γοκοα Ποὺ ἴαξε ὃ 

ΤΑΙ ΤΥ Β15 
5116 15 τηδήδ ηνϊηϊβίγαηῦ τὸ ΑΟΠΠ]}65᾽ τΟμ,}0. 

ΠΕΟΌΒᾺ 
γοε᾽ 5 τη !--ἰἤ θη ἃ 5Ερ. ΟΠ δ᾽ 5 βαυναιῦ 1 ΡάγῸ ! 
Βυΐ ννῆδΐ οὐβίομῃ 5}4}} {π|5 6 ἐπαὶ Π 1] δι 65 5 Πα ο, 
Οὐ ναὶ {Π||5 βἴαξαΐε ὃ. - -Ο ἔποπα, ἀδθο]αγδ. 

ΤΑΠΤΗΥ ΒΠῸῚ5 
Οουηῦ ὑπ ν ΟΠ] ἃ Ππὰρργ. [Ὁ 15. γ)} ὲ}} ν τ ΠΟΥ. 

ΠΕΟΌΒΑ 
Ἰ)ο1}} 516 γεῖ 566 Ἰιρῃὺ ἢ α14 {πῃ ν νου 50 βου Ὁ 

ΦΥ͂ 



ΤΡΩΙΑΔῈΣ 

ΤΑΛΘΥΒΙΟΣ 
970 ἔχει πότμος νιν, ὥστ᾽ ἀπηλλάχθαι πόνων. 

ΕΚΑΒΗ 

τί δ᾽ ἁ τοῦ χαλκεομήστορος" “Εκτορος δάμαρ, 
᾿Ανδρομάχα τάλαινα, τίν᾽ ἔχει τύχαν ; 

ΤΑΛΘΥΒΙΟΣ 
καὶ τήνδ᾽ ᾿Αχιλλέως ἔλαβε παῖς ἐξαίρετον. 

ΕΚΑΒΗ 
᾽ Ἀ ο [ω , 4 7 ΑἹ 

ἐγὼ δὲ τῷ πρόσπολος, ἃ τριτοβάμονος χερὶ 
΄ ΄ὔ [οὶ 7 δευομένα βάκτρου γεραιῷ κάρᾳ ; 

ΤΑΛΘΥΒΙΟΣ 
᾿Ιθάκης ᾽Οδυσσεὺς ἔλαχ᾽ ἄναξ δούλην σ᾽ ἔχειν. 

ΕΚΑΒΗ 

ἄρασσε κρᾶτα κούριμον, 
280 ἕλκ᾽ ὀνύχεσσι δίπτυχον παρειάν. 

ἰώ μοί μοι. 
μυσαρῷ δολίῳ λέλογχα φωτὶ δουλεύειν, 
πολεμίῳ δίκας, παρανόμῳ δάκει, 
ὃς πάντα τἀκεῖθεν ἐνθάδιεε στρέφει, τὰ ὃ» 
ἀντίπαλ᾽ αὖθις ἐ ἐκεῖσε διπτύχῳ γλώσσᾳ 
φίλα τὰ πρότερ᾽ ἄφιλα τιθέμενος πάντων. 
γοᾶσθ᾽, ὦ Τρῳάδες, με. 
βέβακα δύσποτμος, οἴχομαι 

φ00 ἁ τάλαιν᾽, ἃ δυστυχεστάτῳ 

προσέπεσον κλήρῳ. 

ΧΟΡΟΣ 
τὸ μὲν σὸν οἶσθα, πότνια, τὰς δ᾽ ἐμὰς τύχας 
τίς ἂρ᾽ ᾿Αχαιῶν ἢ τίς Ελλήνων ἔχει; 
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ΤΗΕ ΘΑΨΘΘΗΤΕΕΚΒΒ ΟΕ ΤΕΟΥ 

ΤΑΙΤΉΥ ΒΙ5 

ῃς Βαΐῃ ουπα Πδὺ ἕαϊε- ἀθ] νεσᾶηοα {ἸῸΠπ ὑγῸ}0]65. 270 

ΗΕΟΟΒΑ 
Βυῤ ἀπὸ νἱΐα οὗ υπὐϊπα Ἡδοῖουῦ. ὑπὸ οἰιατηρίοη 

τοπουνηξά.- 
ὙΥπαὶ ἄοοιη Πδ 1} τΠ 6 πάρ] 655 Δπαγοιηδοῇα ἔοι πα ἢ 

ΤΑΙΤΉΥΒΙῸΒ 
ἈΘΒΙΠΠδ ς᾽ σοὸη παῖ οὴ ἢΘῚ, Ομοϑθη [Ὁ] Πΐτη. 

ΗΕΟΌΒΑ 
Απᾶᾷ ἴο Ποῖ 81 1 Πα πα], ν ῃΠο56 5ηον -γεαιῃεα 

ὈγΟνν 
Ονεὺ π6 ΡΙῸΡ οὗ ἃ ἰδ υυὰϑὲ θοὸν ἢ 

ΤΑΙΤΗΥ ΒΙῸ5 
ΤῊ δα ΠΠαοδ᾿ 5 Κίηρ Οάνββειιβ νῸ, 15. ἘΠ γᾺ]]. 

ἨΒΟΌΒΑ 
ΑἸὰ5 δἀηα 4185} πονν 5ῃἶτε ὁ. ἘΠΥ ΟἹ 56 -5 Ποῦ Ποδᾶ : 
Νονν ψ 0} ἐπ ν Γεμαϊη σ᾽ πιὰ }}5 θ6 ἐπ ν 6 6 8 πυγονν θα 

γϑα! 
γγοεῖς πὰρ,  οῖὰ ὑπ6 ἄοοιῃ οὗ ἔπε Ἰοῖς παῖῃ 164 
Τὸ "Ἐὴὲ {πγ}} ἴο ἃ ἔοι! υυγεῖςῃ ἔγοδοπουοιβ- ποαγξθα, 
Τὸ {|| Ἰανν] 55 τηοηβίου, πὸ ἔο6 οἵ ὑπὸ υἱρΐ, 
γος 6. ἀουθ]ε-οπσθα, Ἰυσο]ηρ, νῃοθ6. ουγβοά 

5] εἰρῃς 
Ῥαξτεῖ Πρ  ἔον ἀδυκηθββ, ἀμ ἀαυ κι θ55. ἔον Ἰρἢΐ, 
Βγ ψ ΠοΞα ὙΕΙβροηπρο νευῖοϑὲ ΠΊΘΠ5 ἈΥῸ ραεϊεά!-. 
411 ἔθου τ, ἀδυρσηζουθ οὗ Τ τον 1 αὶ οπάθα 

Ιῃ υἱξΐεν οδ]αγηϊζν. 
Ο ντεῖοὶι, ν μὸ ὈΥ ἄοουα οὗ ἐπα ἰοῦ πᾶν ἀθβοθη θα 290 

ΤῸ ἀθγ8565 οἵ τηΐβουν ! 

τῷ ο ΘΦ 

ΘΗΟΕῦΒ 
Τὴν ἕαϊε ἔποι Καον δβῦ, αθθθη : θὰ οὐ τὴν [οὐ 
γυμαὺ Ηε!]θμθ, νυ μαῦ Αοἤαθαμ, παῖἢ σΟΠ ΤῸ] ἢ 
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ΤΑΛΘΥΒΙΟΣ 
᾽ " “- 

ἴτ᾽, ἐκκομίζειν δεῦρο Κασάνδραν χρεὼν 
ὅσον τάχιστα, δμῶες, ὡς στρατηλάτῃ 
εἰς χεῖρα δῶμεν" εἶτα τὰς εἰληγμένας 
καὶ τοῖσιν ἄλλοις αἰχμαλωτίδων ἄγω. 
ἔα, τί πεύκης ἔνδον ἵσταται σέλας ; 
πιμπρᾶσιν ἢ τί δρῶσι Τρῳάδες μυχούς, 
ὡς ἐξάγεσθαι τῆσδε μέχλουσαι χθονὸς 
πρὸς ΓΑργος, αὑτῶν τ᾽ ἐκπυροῦσι σώματα 
θανεῖν θέλουσαι ; κάρτα τοι τοὐλεύθερον 
ἐν τοῖς τοιούτοις δυσλόφως φέρει κακά. 
ἄνοιγ᾽ ἄνοιγε, μὴ τὸ ταῖσδε πρόσφορον, 
] Ν 9.9 "“ » » » ιν ᾽7, 

ἐχθρὸν ὃ Αχαιοῖς, εἰς ἔμ᾽ αἰτίαν βάλῃ. 

ΕΚΑΒΗ 
᾿ » 3; “-“ » Ν -“ ᾽ Ν οὐκ ἔστιν, οὐ πιμπρᾶσιν, ἀλλὰ παῖς ἐμὴ 

. 7 ΄“ ΨῚ 4 

μαινὰς θοάζει δεῦρο ἹζΚασάνδρα δρόμῳ. 

ΚΑΞΑΝΔΡΑ 
ἄνεχε, πάρεχε, φῶς φέρε: σέβω, φλέγω, στρ. 
ἰδοὺ ἰδού, 

΄ὔ ΚΌΣ Ὁ , λαμπάσι τόδ᾽ ἱερόν. 
μην, ὦ ὙὝμέναι᾽ ἄναξ, 
μακάριος ὁ γαμέτας, 

΄ὔ 3 δ Ν ἴω 7 

μακαρία δ᾽ ἐγὼ βασιλικοῖς λέκτροις 
κατ᾽ Ἄργος ἃ γαμουμένα. 
ς ΄ Φι Υ ) 5. 

μήν, ὦ Ὑ μέναι᾽ ἄναξ. 

“- ύιο » ὦ 

ἐπεὶ σύ, μᾶτερ, ἐπὶ δάκρυσι καὶ 
, Ν , ͵ὔ ’, 

γόοισι τὸν θανόντα πατέρα πατρίδα τε 
ἧς Ε] ,ὔ 

φίλαν καταστένουσ᾽ ἔχεις, 
΄ Ν Ψ ν Ὁ 

ἐγὼ τόδ᾽ ἐπὶ γάμοις ἐμοῖς 
Ε) ͵7 Ν ἴω 

ἀναφλέγω πυρὸς φῶς 
ἐς αὐγάν, ἐς αἴγλαν, 



ΤΗΕ ΠΑυΘΗΤΕΙΒΒ ΟΕ ΤΟΥ 

ΤΑΙΤΗΥ ΒΙῸΒ 
Ανὰν ! ὐἀθοαπηῆνα ἈΠ ΈΠ6Ὶ πλιιδῦ γε ὈΥπρ' 
ὙΠ 411 βρε θα, {ἢ γ8}15, ΠπὰὉ τὸ {ΠῸ νναυ- κί ηρ᾽ 5. παπᾶ 
Τ)εΠνουϊηρ Ποὺ, τᾶν που δαβον ᾿οδα 
{Ππἴο ὑπ τοϑῦ ὑπὸ οαρίϊνα ἀδηη65 ἀϑϑίρηεα, 
ΗΔ! τπουοντ ΐπ νυ δῦ τους - ο]αγα Ἰοαροῦ Πῖρη ἢ 
Εν ὑπὸ ν {Ποῖν 1αἷν ἢ-- οὐ ψΠπαΐ, γοι ἄλπηο5 οἵ τον ἢ 
Ἂς Ἰοοκίηρ ἴο "6 ΠΑ] α γον {Π|5 Ια πα ἐῸν ἢ 300 
Τὸ Αυροβ, ἀο ἔπον Ῥαση ὑπουλβοῖνοβ ν ἢ ἢγα, 
Βείηρ [αἰη ἴο αἷς ὃ 1 βδοοῖἢ {πὸ ἔγθ - θοῦ 508] 
Τὴ 510 }} βέγαϊο Ομ ο τ ἤδυοοὶν ἀσαϊηϑὺ 1115. 
Ηο! ορεῃ, [εβῇ « ἀδεα βεοβεευίηρ ὕΠε656, 
Βιυὺ ἴο Αομαθδηβ παϊεία!, Ὀυη σ᾽ τη6 Ὁ] Π16. 

ΗΠΕΟΌΒᾺ 
Νον πᾶν, ἔπογ ἔτεα πὸ ἰεηῖ. Μνυ Μαθηδά Ἂἢ]]α 
(βϑαπαγα οομ θ᾽ ἢ τιϑῃϊησ Εἰ Π ουνναγά. 

Ἐπ ον ΟΛΒΒΑΝΘΉΗΑ ΟΥ̓). δι ἴηι ἰογοῖος. 

ΘΑΒΒΑΝΌΒΑ 
(5..) 

ὕΡ νυ τ ὑπὸ ἴουοῖ !-- -οἶνα 1 πι6---ἰοΐ πη6 το ο 
ὙγΟΥ Πρ ἴο ῬΠΟΟΡιιϑ !---Ἰο, ’ο πον 1 ἢϊπρ' 

Ὑγ 146 {πγοιιρ]ι Ηἷδ ἔθρ]6 ἐπὸ ἤάβἢ οἵ 115 5Βρ᾽ επάουν :-- 
Ἡνιηθη ! Ὁ Μαυίασο-σοα, Η γηηθη τὴν Κίηρ ! 810 

ΗλρΡΥ ἔπε υυἱθσγοοιη γΠῸ νναϊτζοῖῃ ἴο πηθοῦ 1η6 ; 
ΗΡΡΥ τὴ 1 ἴον ἐπε σοῖο ἐΠαῦ 51)4}} σγεοῦ τὴ ; 

ἤοναὶ Ἔϑροῖβαὶβ ἴο ΑΥρΡῸΒ 1 Ὀυΐπρ :-- 
Βιυῖ44]-κίηρ, Η γταοη, ἔῃν ρΊουν [ 5ἰπρ. 

Μοίπου, ὕποα Πἰησογθϑῦ Ἰοηρ αὖ την ννεορίηνσ, 
Αγα τηδϊκοϑῦ τηοδῃ [Ὁ] ΤῊΥ̓ 5116 ψνΠο Παῖῃ αἰοά, 

Μοιτ βῦ οὐν ἀθδι οοιιηΐγν Ὑν ἢ βουτονν ππδ]θρίηρ : 
ΤΠογοουθ τηγ 561} ἴον πυΐηθ οὐγῃ τοαυτίαρο- 6 

Κίπα]ς ἀπε γε ρτδηάϑ, ἃ οἽουν ουἱδιγθαταΐηρ, 820 
Τοβ5 ἈΡ ἴῃς ἴογοῃ 5, ἃ τδαίδηοα ξαν- σ᾽ εδιηῖηρ :-- 
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-“ .] 4 ἐ , , 

διδοῦσ᾽, ὦ Ὑμέναιε, σοί, 
δίδου δ᾽, ὦ “ὥὠκάτα, φάος, 

Δ 

παρθένων ἐπὶ λέκτροις ἃ νόμος ἔχει. 

πάλλε πόδ᾽ αἰθέριον, ἄναγε χορόν, ἀντ. 
εὐὰν εὐοῖ, 

ὡς ἐπὶ πατρὸς ἐμοῦ 
μακαριωτάταις τύχαις. : ἀάπν 
ὁ χορὸς ὅσιος, 
ἄγε σὺ Φοῖβέ νιν: κατὰ σὸν ἐν δάφναις 
ἀνάκτορον θυηπολῶ, 
μήν, ὦ Ὑμέναι᾽, Ὕ μήν. 

χύρευε, μᾶτερ, ἄναγε, πόδα σὸν 
ἕλισσε τᾷδ᾽ ἐκεῖσε μετ᾽ ἐμέθεν ποδῶν 
φέρουσα φιλτάταν βάσιν. 
βοᾶτε τὸν ὙὝμέναιον, ὦ, 
μακαρίαϊς ἀοιδαῖς 
ἰαχαῖς τε νύμφαν. 
ἴτ᾽, ὦ καλλίπεπλοι Φρυγῶν 
κύραι, μέλπετ᾽ ἐμῶν γάμων 
τὸν πεπρωμένον εὐνᾷ πόσιν ἐμέθεν. 

ΧΟΡΟΣ 
βασίλεια, βακχεύουσαν οὐ λήψει κόρην, 

μὴ κοῦφον αἴρῃ βῆμ᾽ ἐς ᾿Αργείων στρατόν ; 

ΕΚΑΒΗ 
Ἥφαιστε, δᾳδουχεῖς μὲν ἐν γάμοις βροτῶν, 
ἀτὰρ λυγράν γε τήνδ᾽ ἀναιθύσσεις φλόγα 
ἔξω τε μεγάλων ἐλπίδων. οἴμοι, τέκνον, 
ὡς οὐχ ὑπ᾽ αἰχμῆς σ᾽ οὐδ᾽ ὑπ᾽ ᾿Αργείου δορὸς 
γάμους γαμεῖσθαι τούσδ᾽ ἐδόξαζόν ποτε. 
παράδος ἐμοὶ φῶς" οὐ γὰρ ὀρθὰ πυρφορεῖς 



ΤΗΕ ΠΑΠΟΗΤΕΕΒ ΟΕ ΤΕΆΟΥ 

Ηνηῖθη, ἴο {π᾿ 6 ἴδ ἐπ εῖν ὈυῚ σ᾿ 655 παρ] θα ρίηρ : 
Ἤροϊαϊο, ἤλϑιι ὅποια ἐπ ν δέατι. σ!τον νας, 
Αὐον ἐπ ν πνοπῦ νΠ ἢ ἃ τππδϊα 5 ἃ ὈυΙάο, 

(4ηι.) 
ΕἸοαῖ, ἤνίηρ ἔδοῦ οὔ τΠς ἀδποοῦβ, ον ἘΠ-Ἰθδ Τὴ; 

δνοὶ οὐ θυ 1 44]5 : στρ, ὈΔοΟ Πα ΠΑ] βὑγαΐῃ, 
Εϊηρ ἴῃ ἐπαμἸκβοίνίηρ ον Τουίπθ ἐχοθοάϊηρ 

Ηδρρνυ, ὑμπαῦ 611 ἴο τὸν αι που ἴο ραΐῃ. 
ον ὑπὸ ἄσπος 5, τὴν ααΐν, μὴν σἹΟΥΥ: 
1,εαὰ ποὺ ἴ{Ὁ, ῬΠοΟΡισ; χά Ρὰν-ἴγοθθ θΘίογα 

ὑπ 6 
Αγὸ πᾶνε 1 πυϊϊσιουθα, ὑπονο πὶ τῃν ἴαπο :-- 330 
Μανία σο- κίηρ, ΠΙγγηθα "---ϑὶπρο Ἰοπα {Π6 το γαίῃ, 

ΠΡ, πιοῖμου, Ἰοίη ὑμοι ὑπ γϑνε] :-- ἢ Ρδ 65 
γγονει τ τΐπθ ἐπτοιρῃ ὑπ ϑνθοῦ πηΘαβαγ8 

ἤεο; 

π π ἐπι Ππουνναυα, ὑΠυ14 ὑπὸ ἀδηοθ- τη 265 : 
Βῖπρ ἐνοὺ “ Μαναρσο-Κίηρ !- Ἡγιηθη "᾿᾿ βἰπρ᾽ γ6. 

ΒΙ᾿55 Ἔνοὺῦ οἤππο ἐπτοιρῖ {πὸ ποῖθϑβ οἱ γοῦν οἰπρίηρ ; 
Ηδ]] γε {πὸ "γϊάθ ψ τ οἹδα νοΐοθβ οαδυϊη σίηρ. 
Ταυρητευβ οὐ Ρηγυ οἷα, αὐτὰν δα πκὸ ΠπῸ6 ατδοοβ, 

Ἡντὴὴ γο τὴν θυ], {πὸ θυ! θρυοομ ἴῸ1 τὴ 
ΤΠ ϑυϊ πο α θ. ἔα θ᾽ 5 Ἔνευ]αβύϊησ ἄθοτθο. 840 

ΘΗΟΗῦΒ 
Ουθοθι, νὴ] ποῖ ποῖ τοϑίναϊα ὑΠὶ5 Μαθπδα τηδϊά, 
πὸ βρεϑά ποι ἤγίηρ Γεεὐὖ ἰο Αὐροβ᾽ Πποβὺ ἢ 

ἨΕΒΟΌΒΑ 
ΕἸνο- σοα, ἴῃ βροιβα]-σϊξθς ἔποι ΠΟ τ᾽ 58 {ΠῸ ΤοτῸ] ; 
Βυῖ Ο, «ἃ ῥἴξθοιιβ ἤδτηθ ἔποῖι αἰ πα] 688 πιονν, 
Ῥὰγ Ττουὴ πνΐπο Πἰροἢ ΠΟΡ65, ἴαν "Δ σηθ, τὴν ΟΠ1]4, 
Ηον {ππ||6 οὗ ΕΙΤῚ τηδῦ τα σε αὐ Θδιηθα 1 Ἔν ΟΣ 
Ἐὸν τΠ6ε.--ἃ οἀρίϊνο, Π18}} οἵ Δυρόοϑ᾽ 5ρθδῦ ! 
αἴνα τὴϑ πὸ ἴουοῖ, ἴὸ ἢϊΐβ ποῖ ἐμαν. ποι Ὀ6δν 1 
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μαινὰς θοάζουσ᾽, οὐδέ σ᾽ αἱ τύχαι, τέκνον, 
σεσωφρονήκασ᾽, ἀλλ᾽ ἔτ᾽ ἐν ταὐτῷ μένεις. 
εἰσφέρετε πεύκας, δάκρυά τ᾽ ἀνταλλάσσετε 
τοῖς τῆσδε μέλεσι, 'Γρῳάδες, γαμηλίοις. 

ΚΑΣΑΝΔΡΑ 
μῆτερ, πύκαζξε κρᾶτ᾽ ἐμὸν νικηφόρον 
καὶ χαῖρε τοῖς ἐμοῖσι βασιλικοῖς γάμοις, 
καὶ πέμπε, κἂν μὴ τἀμά σοι πρόθυμά γ᾽ ἢ, 
ὦθει βιαίως" εἰ γὰρ ἔστι Λοξίας, 
“Ἑλένης γαμεῖ με δυσχερέστερον γάμον 
ὁ τῶν ᾿Αχαιῶν κλεινὸς ᾿Αγαμέμνων ἄναξ. 
κτενῷ γὰρ αὐτὸν κἀντιπορθήσω δόμους 
ποινὰς ἀδελφῶν καὶ πατρὸς λαβοῦσ᾽ ἐμοῦ. 
ἀλλ᾽ αὔτ᾽ ἐάσω" πέλεκυν οὐχ ὑμνήσομεν, 
ὃς εἰς τράχηλον τὸν ἐμὸν εἶσι χἀτέρων, 
μητροκτόνους τ ὦ, ἀγῶνας, οὺς οὑμοὶ γάμοι 
θήσουσιν, οἴκων τ᾽ ᾿Ατρέως ἀνάστασιν. 
πόλιν δὲ δείξω τήνδε μακαριωτέραν 
ἢ τοὺς ᾿Αχαιούς, --ἔνθεος μέν, ἀλλ᾽ ὅμως 
τοσόνδε Ὁὴ ἔξω στήσομαι βακχευμάτων, -- 
οἱ διὰ μίαν γυναῖκα καὶ μίαν Κύπριν 
θηρῶντες ᾿“Ὡλένην μυρίους ἀπώλεσαν. 
ὁ δὲ στρατηγὸς ὁ σοφὸς ἐχθίστων ὕπερ 
τὰ φίλτατ᾽ ὠὦλεσ᾽, ἡδονὰς τὰς οἴκοθεν 
τέκνων ἀδελφῷ δοὺς γυναικὸς εἵνεκα, 
καὶ ταῦθ᾽ ἑκούσης κοὐ βίᾳ λελῃσμένης. 
ἐπεὶ δ᾽ ἐπ᾽ ἀκτὰς ἤλυθον Σκαμανδρίους, 
ἔθνῃσκον, οὐ γῆς ὅρι᾿ ἀποστερούμενοι, 
οὐδ᾽ ὑψιπύργου πατρίδος: οὺς δ᾽ "Αρης ἕλοι, 
οὐ παῖδας εἶδον, οὐ δάμαρτος ἐν χεροῖν 
πέπλοις συνεστάλησαν, ἐν ξένῃ δὲ γῇ 
κεῖνται. τὰ δ᾽ οἴκοι τοῖσδ᾽ ὅμοι᾽ ἐγίγνετο" 



ΤΗΕ ΘΑΘΘΗΤΕΘ ΟΕ ΤΕΟΥ 

Ιη ΜαἊοπδᾶ ἔγομχυ. Τὴν τηϊϑίουξιπμοβ, οἢ1]4, 
Ηφαὶθα ποῦ τὴν ταϊπηα, ᾿αὺ 50}}} αὐτὸ ἔποιι αἰδιγαιρσηῦ 8500 
Πδυρηΐευβ οὗ τον, θΘᾺῪ ἴῃ ἔπ6 Τογο 65 : σίνα 
δαὺβ ἰπ Ἔχοπδηρα ἔρον ὕΠ 656. ΠΟΥ ταν] ρ.- ΠΥ ΤΏ η5. 

ΘΟΑΒΒΑΝΘΗΑ 
Μοῖμου, τ νυ θαῦ]!β οἵ {πΠππὴ}0}} οὐον τηΐπα 

Ποδά. 
Ἰλο)οῖοο ὑπο Ο ΟΥ̓ ΠΥ ΤΠ. ΡῈ τ Ὁ} ἃ Ἰκῖτ 
Ἐβοογὲ τὴ ἴο Πΐηιν : 1 ἔποιι ἢ πα τὴς Ἰοίῃ, 
ὙΠ ΠῚ νϊο]οπος ἐπγιιϑὺ τὴ : ἔου,, 16 Τιοχίαϑ Πν65, 
Ἰλεδα ον ὑπαὰ Η 6] 65 5114}} τὴν ΒΡ οιι5815 θῈ 
Το Αρδιπθιηηομ, Δοἢαθδ᾿ 5 σ]ουίοιιβ κίηρ. 
Ἰ)θΆ 1} 5114}} 1 ἀθα] Πΐπ), πανος οἵ ἢἰβ Ποῖηθδ, 
Ανεπηρίηρ' 50 τὴν Ὀγο ΓΘ ΠΑ ΤΥ 511Ὲ :-- 460 
Νὸ τηροῦν οὗ ὑπαᾶῦ; 1 ψ}}} ποῦ δἴπρ ὑΠ6 ἀχα 
ΤΠαῦ ἢ. τὴν ΠΘΟΙΚ, πα οὐ δ᾽ ΠΘΟΙΚΘ, 5Π4}] [Ἀ]]ν 
ΤῊ ποῦ που -- πὰ του ηρ' βου 16, τὴν ΒΡΟιΙ585᾽ δραϊδ, 
ΝοΥ οὔ ὑπὸ ονευξητον οὗ Αὐἰγειβ᾽ Ποιιδθ. 
Βα 1 1} ρύόνο {115 οἷδν ΠΡΡΙΟΣ 
ΤΠᾶη γοὴ ΑΟμδθδηβ, γοᾶ, ΡΟΒΘαβθθα ἅτὴ 1, 
Υοὐ βἴαπα ποιοίη οἵ ὑδοομαηῦ γανίπος οἶθαν, - 
ὙΠῸ ἔου ομ6 νου Δ, [ὉΓ ΟΠ 6 να ΐο 5 5 ΚΘ, 
Ιὴ αυοϑῦ οὗ Ηοϊθη νναβιθα ᾿ἴνοβ ππτο]ά. 
Απα {115 ννῖβο ἤϊε. τὸν ννῃαὺ μα πεῖρα πποϑὺ 370 

Ης παῖ ἰοὺ ν]αὺῦ τηοϑὺ Π6 Ἰονθά, Πομπιο-͵ογ5. οὗ 
Ὁ} 39] 

Τὸ Πϊ5 Ὀγοῦπου [ῸΥ ἃ ὑγουη 8115 586 τοβϑὶσῃθά,-- 
Απᾶα 516 ἃ ννἹ]]Πηρ ΡΥῈν, πὸ ΚΙαπαρρεαα νἱοίίμηλ! 
Απά, ψΠθη ὑπθ5ε οᾶπηθ ἀπΐο ϑδοδιηαη θυ) 5 θΔη]κ5, 
Βαβὺ αἰθα ἔπον, ποὺ [Ὁ τπᾶγο 65 Γοοιδη- αν δα, 
ΝΟΥ Πομι6- ἰδ πα κἰαϊοὶγ- ον ευθ. ὙΠΟ [6]] ἴῃ ἤρηὶ 
Θδνν ποῦ {πεῖν ΟΠ Π ἄγ θ πη, ποὺ Ὀγ Πα πη α5 οὗ νυῖνο5 
ἴῃ τόθο5 ψε τα ϑῃγοιπ δα : μα ἴῃ ἃ βύσδηρε απ 
ΠΟΥ ᾿ἴ6. Απᾶ ἴῃ ὑμεῖνγ Ποιη8β ἴπΠ6 {3 Ὀ6Έ}]]}: 
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ἣραί τ᾽ ἔθνῃσκον, οἱ δ᾽ ἄπαιδες ἐν δόμοις 
ἄλλως τέκν᾽ ἐκθρέψραντες" οὐδὲ πρὸς τάφους 
ἔσθ᾽ ὅστις αὐτοῖς αἷμα γῇ δωρήσεται. 
ἢ τοῦδ᾽ ἐπαίνου τὸ στράτευμ᾽ ἐπάξιον. 
σιγᾶν ἄμεινον τάσχρά, μηδὲ μοῦσά μοι 
γένοιτ᾽ ἀοιδὸς ἥτις ὑμνήσει κακά. 
'“Γρῶες δὲ πρῶτον μέν, τὸ κάλλιστον κλέος, 
ὑπὲρ πάτρας ἔθνῃσκον" οὺς δ᾽ ἕλοι δόρυ, 
νεκροί γ᾽ ἐς οἴκους φερόμενοι φίλων ὕπο 
ἐν γῇ πατρῴᾳ περιβολὰς εἶχον χθονός, 
χερσὶν περισταλέντες ὧν ἐχρῆν ὕπο" 
ὅσοι δὲ μὴ θάνοιεν ἐ ἐν μάχῃ Φρυγῶν, 
ἀεὺ κατ᾽ ἦμαρ σὺν δάμαρτι καὶ τέκνοις 
ᾧκουν, ᾿Αχαιοῖς ὦ ὧν ἀπῆσαν ἡδοναί. 
τῷ ὃς “Βκτορός σοι λύπρ᾽ ἄκουσον ὡς ἔχει: 
δόξας ἀνὴρ ἄριστος οἴχεται θανών, 
καὶ ταῦτ᾽ ᾿Αχαιῶν ἵξις ἐξεργάζεται" 
εἰ δ᾽ ἦσαν οἴκοι, χρηστὸς ἔλαθεν ἂν γεγώς. 
᾿ΠΤάρις πὴ ἔγημε τὴν Διός! γήμας δὲ μή, 
σιγώμενον τὸ κῆδος! εἶχεν ἐν δόμοις. 
φεύγειν μὲν οὖν χρὴ πόλεμον. ὅστις εὖ ̓ φρονεῖ: 
εἰ δ᾽ εἰς τόδ᾽ ἔλθοι, στέφανος οὐκ αἰσχρὸς πόλει 
καλῶς ὀλέσθαι, μὴ καλῶς δὲ δυσκλεές. 
ὧν εἵνεκ᾽ οὐ χρή, μῆτερ, οἰκτείρειν σε γῆν, 
οὐ τἀμὰ λέκτρα: τοὺς γὰρ ἐχθίστους ἐμοὶ 
καὶ σοὶ γάμοισι τοῖς ἐμοῖς διαφθερῶ. 

ΧΟΡΟΣ 

ὡς ἡδέως κακοῖσιν οἰκείοις γελᾷς, 
μέλπεις θ᾽ ἃ μέλπουσ᾽ οὐ σαφῆ δείξεις ἴσως. 

1 ῬΆΪΘν δηα 'ΓΎΥΓ]] : ἴον κῦδος Ναχιιοῖς. 



ΤΗΕ ΠΑΘΘΗΤΕΙΒ ΟΕ ΤΈΆΟΥ 

νγῖνο5 νον οα αἰςα, βἰγοβ πη ρου ἴα ἰοπθ [Ὰ}]ς 380 
υτποὰ δ 5οη5, υν ΠΟ ΤῸ ποιρὶῦ ὑπὸν πιξανοά ; ΠΟ 6 
Ἐουηαΐῃ ἕο 50}}} δαυτῃ 5. Ὀ]οοα- Ἵν αὖ ΕΠ 6 1ν ΤΟλ}]05. 
Βοοῦμ, γ6 }} ἐπε ποϑὲ μαῦπ Θαυπμοα 50 ἢ} ρμγαῖθο ἀ5 

{5 ! 
Βεϑὺ Ἰοῦς ἀπο] πὸ ἀδεα5 οὗ 5ῃδηηγο-- -ποῦ πιΐης 
Βε νοῖοε οἵ βοῃρ' ἴο οπαηῦὺ ὑπαὺ ον] [416 ! 
Βαῖ, ἴον ἐπα Ἵ γο͵αη5, Πγυϑὺ ἕὸΥ Τα που] πα 
ΤΠ ον αἰοα--ἃ σἹουίοιβ ἀθαῦμ  Υ̓Ποῖη [Ὁ 6 Π 5]Ὸνν, 
Βν {Π]6π5 ὑΠπ6ῖν Θου 565 ἴο ὑπο ῖν Πουη 65 ὑγουΘ ΠΟΥ, 
Απᾷ ἴῃ {πὸ Ποιηθ- Δ η6 δαγ  Π’5. ἀυπὴ5 οὐδ 1] 6 ἘΠ 6} 
(μη ραβθοα ψ]ἢ ἀπΐθοιβ Πα πα8᾽ ΟὈβουν 065. 800 
Απα νι μαῖθο ΡΠ ρίαηβ ποῦ ἴῃ θα 16 αἸ6α 
Ἐνον ν᾿ να ἀπ ομΠ]Πάγτοπ ἀν Ὀν ἀἂν 
Ἰν ε, 1ογ5  πουθοῦ ὑπὸ ΑΟμαθδηβ ταϑι θα ΠΟΙ. 

ΟῸν ΗἩδθδοίου᾽ 5 νοθία] ἕλξο..- Ποδν ποῖ {Π6 ἔγαΐῃ : 
Ηε ρμιονϑᾶ Πίηβ6 1 ἃ Πδτὸ οὐ πα αἰδα ; 
Απα {πὶ5 ὑπὸ Δομαθδηβ᾽ οομηϊηρ Ῥγουσὗ ἴο Ράᾶ85: 
Ηδά ὑπεν ἴῃ Οτεεοα βἴδυεα, ποηθ δα βεθῃ 1115 

ΡΙον 688. 
Απα Ῥαγὶς ψεααεα Ζειιθ᾽ οΠ]]ἃ ; πα Πα ποῖ, 
ΗΙς Π4115 δα παι] δα αἴΐδποθ ππγοπουνηθά. 
Θοοίῃ, μα ψεῖα θεϑῦ 5. νγ8 7, ΠΟ50 15. νἶϑε : 400 
ΤῚ νὰν στπϑῦ ΡῈ, Πἷ5 οοπηὐν᾽ 5 οονν οὗ ρυ]4 6 
Ις ἀθαῦῃ πογοῖο, οσᾶν οι ἀθαῦῃ ΠΘῚ 5816. 
ΤΠ δῖ τπαϊκα ποὺ τπόδῃ, Ὁ) τόποι, ἴον ἐπ ν Ἰἰαη4, 
ΝΟΥ ἴῸν τὰν ΘΟΌΟΝ ; [ῸΥ τὰν πηοϑὺ Οἱ ον [Ὁ 65 
πα {Πϊηδ 5Π4}} 1 ἀδβϑῖσου ὈΥῪ πλΐη δ Θβροιιβ} 5. 

ΘσΟΗΟΘΗΟ5 

ον ὈΠΈΠΟΙ͂ν Ἰαπρ]ιοϑὺ ὑΠπηοὰ αὖ ὑΠπῖπ6 οὐνὴ 1115, 
Απᾶ Ροάεβὺ ὑπίηρϑ ὑπο βοᾶν Θ 5Π8]}ῦ 5ῃονν {ΠΠ]]6 6 ! 

387 
σου 32 
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ΤΡΩΙΑΔΕΣ 

ΤΑΛΘΥΒΙΟΣ 
εἰ μή σ᾽ ᾿Απόλλων ἐξεβάκχευσεν φρένας, 
οὔ τἂν ἀμισθὶ τοὺς ἐμοὺς στρατηλάτας 
τοιαῖσδε φήμαις ἐξέπεμπες ἂν χθονός. 
ἀτὰρ τὰ σεμνὰ καὶ δοκήμασιν σοφὰ 
οὐδέν τι κρείσσω τῶν τὸ μηδὲν ἢν ἄρα. 
ὁ γὰρ μέγιστος τῶν Πανελλήνων ἄναξ, 
᾿Ατρέως φίλος παῖς, τῆσδ᾽ ἔρωτ᾽ ἐξαίρετον 
μαινάδος ὑπέστη: καὶ πένης μέν εἰμ᾽ ἐγώ, 
ἀτὰρ λέχος γε τῆσδ᾽ ἂν οὐκ ἐκτησάμην. 
καὶ σοὶ μέν, οὐ γὰρ ἀρτίας ἔχεις φρένας, 
᾿Αργεῖ᾽ ὀνείδη καὶ Φρυγῶν ἐ ἐπαινέσεις 
ἀνέμοις φέρεσθαι παραδίδωμ'" ἕπου δέ μοι 
πρὸς ναῦς, “καλὸν νύμφευμα τῷ στρατηλ ἄτῃ. 
σὺ δ᾽, ἡνίκ᾽ ἄν σε Λαρτίου χρήξῃ τόκος 
ἄγειν, ἕπεσθαι: σώφρονος δ᾽ ἔσει λάτρις 
γυναικός, ὥς φασ᾽ οἱ μολόντες "λιον. 

ΚΑΣΑΝΔΡΑ 
ἢ δεινὸς ὁ λάτρις. τί ποτ᾿ ἔχουσι τοὔνομα 
κήρυκες, ἕν ἀπέχθημα πάγκοινον βροτοῖς, 
οἱ “περὶ τυράννους καὶ πόλεις ὑπηρέται; 
σὺ τὴν ἐμὴν φὴς μητέρ᾽ εἰς ᾽Οδυσσέως 
ἥξειν μέλαθρα ; [ ποῦ δ᾽ ̓Απόλλωνος λόγοι, 
οἵ φασιν αὐτὴν εἰς ἔμ᾽ ἡρμηνευμένοι 
αὐτοῦ θανεῖσθαι ; τἄλλα δ᾽ οὐκ ὀνειδιῶ. 
δύστηνος, οὐκ οἶδ᾽ οἷά νιν μένει πάθη" 
ὡς χρυσὸς αὐτῷ τἀμὰ καὶ Φρυγῶν κακὰ 
δόξει ποτ᾽ εἶναι. δέκα γὰρ ἐκπλήσας ἔτη 
πρὸς τοῖσιν ἐνθάδ᾽, ἵξεται μόνος πάτραν ᾿ 
οὗ δὴ στενὸν δίαυλον ῴκισται πέτρας 

1 Ηρδίῃ δπᾶ οὐ ὺβ τηδυὶς ἃ ἰδοῦπα ὮΘΓΟ, 



ΤΗΕ ΘΑυΘσΉΗΤΕΕΗΒ ΟΕ ΤΕΆΟΥ 

ΤΑΙΤΉΥ ΒΙῸ8 
Ηδα ῬΠοεμθιβ ποὺ νυ ἐ0}} ἔλθου ὑμ. 1104 {πν οι], 
Ποῖ νυ σα ἢ Ὀοαϊηρβ 5ῃου] αϑὲ ποὺ πο Παβιϊςοά 
ϑρεεα ἔχοι ὑπ γ ἰαπα τὴν ἰονβ, {π6 θα 16 -οἤϊοῖρ, 410 
1,0, μον ἐμ 6βε Ἰοῦν οπ6 5, νυ 156 ἴἢ τδριΐθ, 
Αὐτὰ πὸ ψῃϊῦ "ε ξεν ὑπᾶπ ὑπὸ ποϊῃϊηρ- νον ἢ ! 
Ἐὸν {Πϊς τηοβὺ τϊρηύν Κίηρ' οἵ 4164 Η 6]]ὰς, 
ΤῊ Αὐγοιιβ᾽ 50η, παῖ οἰοορεα ἢΐπλ ᾿μθα } Ἰονο᾿ 5 

γοΚα 
ΕῸΓ γοη τηδα ΟἹ], οὗ 8}1 υηδϊαβ ἢ ῬΟΟΥ 81 1, 
Υεὺ νου] 1 πε εσ πᾶν σούζεῃ τηθ ΠδῚ σους ἢ. 
Νον,, βεοίηρ ποι παϑῦ ποῦ ππϑῃαϊζεγθα νἹῦ, 
ΤῊν τηοοκβ ἂὖ Αὐρὸβ 8Πη4 την ῥγαῖβα οἵ Ρἢῃγγρία 
Ι ἢϊηρ ἴο ὑπ6 ννῖπαβ ἴο βοαϊΐεσ ΕὌἸ]Ονν πα 
ὕπἴο {Ππ| 5010 5, οὐ οαρίαϊη᾽ 5 ΡΟΟΟΪγ ὑγϊής ! 420 
Βαυῦ ποὺ (0 Πεοιδα) νυ θηθο Γλου θ᾽ 5βθεα ἀθϑῖτο5 
Τὸ ἴδε {Π6 6, ἔοΠ]ονν. Α νἱτξποι 5. νυν δι 5. ὉΠγᾺ}}1 
5Π4]}ὺ ποῖ 06, ἃ5 580 411 ὑπαῦ οᾶπηα ἴο Ἴ τον. 

ΘΑΒΒΑΝΌΗΑ 
Κεεη- 66 ναυ]εὺ {π|5} ὙΠ ν βπ 6 ἢ [αἰ παῖηδ 
Ηᾶνε πους, οοτησηοη Ἰοαςϊηρ οἵ τηδη κί πα, 
Βο ἂἵὲ θα τηδηΐα]ς οἵ Κίηρε ἀηα οἰἐϊε5 Ὁ 
ϑαγν᾽ δῦ ὑποὰ τὴν τηοῖποῦ ἴο Οαγϑβειιβ' Π8}]5 
54}1 οοτηε ἢ ὕΠπεσα ΡῈ Αρο]]ο 5 θοάϊηρε ὑπ θη, 
ὙΏΙΟΙ 5γν --ἰο μη6 ΠΟ τηγβίευυ---ἰΠαῦ 5Π6 
51.411} Πδσα αἴ ἢ--οὐποὺ 5ῃδιηθ 1 ψ1}] ποὺ 5ρ6δκ.3 430 
υτείοῇ "---ἢθ Κποννβ ποὺ ψνηδῦ βαῇουϊηρε νναὶδ [ῸΣ 

Ἠΐμ), 
ΒΌΘΝ, ἐπαΐ ΤΥ ο65 ἀπα] Ῥηγυρίδ᾽ 5 γεῦ 5118}} 56 θυ 
Αϑ5 ρο]ά ἕο ἢ. Ἴδη γεδῦβ ἕο Π656 ραϑῦ ἴδῃ 
ΑΘΟΟΙΡ]} 15} 4, 5Π4}} 6 τϑδαοῇ Πα Ἰαπ6-- ἀἸοπα ; 
58.411 566. ΠΟΥ ἴῃ {πΠῸ το Κ- σοΥρο {61} ΟΠ αν} 415 

} ἦνδ. 5ανα ἴο ῬΘΏΘΙΟΡο. 
3 2,6. 089 Ἰηλη πο Γ οὗ ποῖ ἠθαῦῃ. 866 ἤεεμνα, 11. 1259 ..73. 

389 
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ΤΡΩΙΑΔῈΣ 

δεινὴ Χάρυβδις, ὠμοβρώς Τ' ὀρειβάτης 
Κύκλωψ, Λιεγυστίς θ᾽ ἡ συῶν μορφώτρια 
Κίρκη, θαλάσσης θ᾽ ἁλμυρᾶς ναυάγια, 

“ 3». 15», [ ,ὔ 3, (Ὁ ’ 

λωτοῦ τ᾽ ἔρωτες, “Ἡλίου θ᾽ ἁγναὶ βόες, 
αὲ σάρκα φωνήεσσαν ἥσουσίν ποτε, 
πικρὰν ᾿Οδυσσεῖ γῆρυν. ὡς δὲ συντέμω, 

“- 3 3.7 0.29, “ 3 Ν ,ὔ “ 

ζῶν εἶσ᾽ ἐς “Αιδου κἀκφυγὼν λίμνης ὕδωρ 
Υ 

κάκ᾽ ἐν δόμοισι μυρί᾽ εὑρήσει μολών. 
» Ἂν Ν "4 λ 5 Ν ᾿ ΓΑ , 

ἀλλὰ γὰρ τί τοὺς ᾿Οδυσσέως ἐξακοντίζω πόνους ; 
κα ἜΑ, “ “ Ρ ’, στεῖχ, ὅπως τάχιστ᾽ ἐς “Αιδου νυμφίῳ γαμώ- 
μεθα. 

Γ ων ΄ ᾿ 

ἢ κακὸς κακῶς τωφήσει νυκτός, οὐκ ἐν ἡμέρᾳ, 
ὦ δοκῶν σεμνόν τι πράσσειν, Δαναϊδῶν ἀρχη- 

γέτα. 
κἀμέ τοι νεκρὸν φάραγγες γυμνάδ᾽ ἐκβεβλη- 

μένην 
Ὡ ΙΝ Ξ ΄ 7 7 

ὕδατι χειμάρρῳ ῥέουσαι, νυμφίου πέλας τάφου, 
θηρσὶ δώσουσιν δάσασθαι, τὴν ᾿Απόλλωνος λάτριν. 
ὦ στέφη τοῦ φιλτάτου μοι θεῶν, ἀγάλματ᾽ 

εὔια, 
χαίρετ᾽" ἐκλέλοιφ᾽ ἑορτάς, αἷς πάροιθ᾽ ἠγαλ- 

λόμην. 
ἊΨ" “8 3 ᾽ 3) “ Ν -" - “7 ΝῬ » 

ἴτ᾽ ἀπ᾿ ἐμοῦ χρωτὸς σπαραγμοῖς, ὡς ἔτ’ οὗσ 
͵ 

ἁγνὴ χρύα 
ζω “-“ "» ͵ , 70» 5 ο᾿ 

δῶ θοαῖς αὔραις φέρεσθαί σοι τάδ᾽, ὦ μαντεῖ 
ἄναξ. 

ποῦ σκάφος τὸ τοῦ στρατηγοῦ; ποῖ ποτ᾽ 
ἐμβαίνειν με χρή ; 

οὐκέτ᾽ ἂν φθάνοις ἃ ἂν αὔραν ἱστίοις καραδοκῶν, 
ὡς μίαν τριῶν ᾿Βρινὺν τῆσδέ μ᾽ ἐξάξων χθονός. 
χαῖρέ μοι, μῆτερ, δακρύσῃς μηδέν: ὦ φίλη 

πατρίς" 

399 



ΤῊΗΒ ὈΑΟΘΗΤΒΕΒ ΟΕ ΤΕΆΟΥ 

ΗλῈ τδᾶθ ΠΟΥ ἰαΐν,- ον ἤθγθ πιο ταὶ - γα τι Π1} 0’ 
Ογοϊορ5 

Ἐάνίη5,- 566 Ποὺ {Πα τσ δ }} γΘὴ ἴο 5νν 116, 
Γλρανίαη ΟἾγοο,-- δ ρνΥΘοΚΚ ἴῃ 58 }Ὁ 5685,--- 
ΤΠ Ἰοξι5- ογανίηρσθ, {ΠπῸ 515 5δούθα ΚΠ, 
ὙΠ οβο ἀδδα ἤθϑ}} τυ ἃ Πασπδ νοΐοθ 51)4}} ΠΠΟΔΠ, 440 
Α αἶγα νοῖοθ ἴον Οάνββθοιβ ᾿ ΤῸ τᾶκα δπα, 
Ηδ 518}} 5ε6. Η]δάεβ Πἰνίηρ,, ᾽βοᾶρα ὑπ 568, 
Υεῦ, θη 6 νυϊηπθῖῃ Βομηθ, ἢπα 1115. πη ο]ά. 

Υεὺ- Οανβϑοῦθ᾽ ἐγοι} 65, νυ Πουθίοσα βου] 1 Ιοοβα 
ὙΠ6ὶν 16 ν 6] 1η-ἢϊοηῦ ἢ 

Οἱ, ὑπαῦ 1 τὰν μαβῖε ἕο νγεα τὴν θυϊἀθρυόομι, Πα 6ϑ᾽ 
ΒΡΟΙ541- ΠΡ Ὁ. [οἵ ἅν, 

ΠΟ οπθ, ν1]6 5881} ΡῈ τῇ. ατα], ἀν κΊτηρ;, ποὺ ἴῃ Πρ 
ΤΊιο ὑπαὶ ἀγθανη δὲ οὔ Πἰρὴι δομιθνοιηθηῦ, οΠϊο ἢ οὗ 
Τα Δ .185᾽ 50Π5᾽ ΑΥΤᾺΥ ! 

Υδα, ἃηα τη6, ἤπης οὐδ ἃ πα ΚΟΑ οοΥδ6, ὅΠ6 τηουηΐα  η᾿ 5 
ΟΠ βη-ὙἼΓὉ, [ἃ τὰν] η- ΟἹ, 

Βοδμιΐηρ Ὁ} 6 υνηξνυ ἤοοίβ, 5..4}} οἷν ἴὸ "εαβίβ, 
Ηδτά μεβϑίάθ. νγ θυ δαργοομ)β ογάᾶνο-- -Αρο]]ο 5 

Ῥυϊοϑιθϑϑ- πα πα πηδ]α τη ! 400 
(ὐδυ]απαϑβ οἵ ἐπε οὐ πιοϑὺ ἀδαὺ αηἴο τη 6, ν 5 016 ὈγΆν ΟΥΥ, 
Βάγανν 61}: 1 Πᾶνε οἴ ὅπ ἔειρ]6- δαβῦβ, τὴν 700 ἴῃ ἂν 5 

ο᾽εχραβῦ: 
Ηδποε, ἴῃ γθημαίηρβ γῸΠ} τὰ ὈΟαΥ, ὑπᾶῦ, 1116 ψοῦ τὴν 

ὈΙοοΑ ἰ5 οπαβῖε, [Πονα ! 
Τ την ρῖνε ἔμ θ μι ἴο {116 Ὀ]αβἐβ ἕο ναῦν το ἐπ6 6,0 Ριορμοῦ- 
ὙΥΏοΥα 15. ΑΡΔΩ ΘΠ ΠΟΠ 5 ΡΆ]ΠΟΥ ἢ--ν ΙΠῸῚ σὸ ἴο Ρὰ85 

Δροδτα ὃ [{Π6 581}! 
Τιοἴϊου ποῖ ἔπομ ΘΆρ ον ννατοίηρ' ἔον ἔπ Ὀγθοζα τὸ ἢ]] 
Οὴς οὗ πε ἀνεηροῖβ Τῆγοα δηλ ψ ΠΟν (ἴοι ΤΌΤ 

ΤΥΟΥ 584}0 Πᾶ]6. 

᾿αγ - τ 6 -νν 611, τὰν πιοῦν, 660 ποὺ ;--ἰΑὐΠου]δη, 
θεϊονὸ πᾶμηο ;-- 

ὅ91 
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ΤΡΩΙΑΔΕΣ 

οἵ τε γῆς ἔνερθ᾽ ἀδελφοὶ χὠ τεκὼν ἡμᾶς πατήρ, 
οὐ μακρὰν δέξεσθέ μ᾽. ἥκω δ᾽ εἰς νεκροὺς νικη- 

φόρος 
καὶ δόμους πέρσασ᾽ ᾿Ατρειδῶν, ὧν ἀπτωωλόμεσθ᾽ 

ὕπο. 
ΧΟΡΟΣ 

“Ἑκάβης γεραιᾶς φύλακες, οὐ δεδόρκατε 
δέσποιναν ὡς ἄναυδος εἰς πτέδον πίτνει ; 
οὐκ ἀντιλήψεσθ᾽ ; ἢ μεθήσετ᾽, ὦ κακαΐ, 
γραῖαν πεσοῦσαν ; αἴρετ᾽ εἰς ὀρθὸν δέμας. 

ΕΚΑΒΗ 

ἐᾶτέ μ᾽, οὔτοι φίχα τὰ μὴ φίλ᾽, ὦ κόραι, 
κεῖσθαι πεσοῦσαν' πτωμάτων γὰρ ἄξια 
πάσχω τε καὶ πέπονθα κἄτι πείσομαι. 
ὦ θεοί: κακοὺς μὲν. ἀνακαλῶ τοὺς συμμάχους, 
ὅμως δ᾽ ἔχει. τι σχῆμα κικλήσκειν θεούς, 
ὅταν τίς ἡμῶν δυστυχῆ λάβῃ τύχην. 
πρῶτον μὲν οὖν μοι τὠγάθ᾽ ἐξᾷσαι φίλον" 
τοῖς γὰρ κακοῖσι πλείον᾽ οἶκτον ἐμβαλῶ. 
ἤμην τύραννος κεὶς τύρανν᾽ ἐγημάμην, 
κἀνταῦθ᾽ ἀριστεύοντ᾽ ἐγεινάμην τέκνα, 
οὐκ ἀριθμὸν ἄλλως, ἀλλ᾽ ὑπερτάτους Φρυγῶν' 
οὐ Τρῳὰς οὐδ᾽ Ἑλληνὶς οὐδὲ βάρβαρος 
γυνὴ τεκοῦσα κομπάσειεν ἄν ποτε. 
κἀκεῖνά τ᾿ εἶδον δορὶ πεσόνθ᾽ “λληνικῷ, 
τρίχας δ᾽ ἐτμήθην τάσδε πρὸς τύμβοις νεκρῶν, 
καὶ τὸν φυτουργὸν ΤΙρίαμον οὐκ ἄλλων πάρα 
κλύουσ᾽ ἔκλαυσα, τοῖσδε δ᾽ εἶδον ὄμμασιν 
αὐτὴ κατασφαγέντ᾽ ἐφ᾽ ἑρκείῳ πυρᾷ, 
πόλιν θ᾽ ἁλοῦσαν. ἃς δ᾽ ἔθρεψα παρθένους 
εἰς ἀξίωμα νυμφίων ἐξαίρετον, 
ἄλλοισι θρέψασ᾽ ἐκ χερῶν ἀφῃρέθην. 



ΤΗΕ ΘΑΟυΘΗΤΕΙΒΒ ΟΕ ΤΕΆΟΥ 

Υςε θεπθαῖῃ ἐπα 5οα, τὴν Ὀγείῃγδη ;---[ἴπ δου, οὗ νΠοβα 
Ἰοΐπϑ 1 άπ ;- [58.4}} δοῖὴδ 

"ΤῚ5. ποῦ Ἰοηρ Ε΄ 6 γὰ 588}} σγδαῦ τὴη6 : ἱπηΐο τὴν ἀθαα 400 
Τυϊαμρ}- σου ΠΕ ἔγο μὰ Πᾶνος οἵ {πὸ Αὐγοια ἤοιβε {πᾶ 

ΤΟΙ ῦ ΟἿ ἀθομ. 

[αὶ ΤΑΙΤΉΗΥΒΙῸΒ 7υἱ ἢ ΘΑΒΒΑΝΌΗΑ, 

σΗοΗῦΒ 

ατεν Ηεξοιθδ᾽ 5 αἰξεπάδηϊβ, τηδυὶς γα ποῖ 
Ὑουν πηϊβυ 55 51 ΚΊίη σ᾽ ΒΡΘΕ ΘΒ] 685 το {ΠπῸ δάυτῃ ὃ 
ΜῈ] γε ποῦ μεὶρ μευ, μϑθαγὶ!δθ5 ὁη65, θα ἰδᾶνθ 
Ηδεν ρυοὺ Παῖγβ ργοβίναϊε ὃ θδᾶν γ8 ὉΡ ΠΕ} ἔγϑιη6, 

ΗΕΟΌΒΑ 

Τδανα πη6-- [156 ΚΠ 685 νυ σα ἀπ κἰ Πη655, ρῚν]5,- - 
50 {Ἁ]Π]|6ὴ ἴο 116. ὙΝῈ]] τηὰν [ἴ ϑἴηὶς ᾽πδαῖῃ 8}} 
Ι Ξἴεν, πα πᾶν οαβενθα, ἀπα 5Π4}} βαΠθυ. 
Ο Οοάϑ !---ἴο βουγν ΠΕΙρεὺβ ΓΤ ἈΡΡΘᾺΙ ; 
Υ εὐ ἴο ἴηνοκε ἐπ οὐδ ΠᾺ ἢ βοιὴδ [αἰ 5Πονν 470 
ὙΠ θη οΠΠ]ἃ οὗ πᾶπ οα. Ἔν]} Γονέαπο Ἰρἢ 5. 
Ἑδϊπ δὰ 1 νοῦ ἴο οπαπῦ τηΐπο οἱάδη ]155 ; 

50. 5ΠᾺ}} 1 νὰ Κα τηοσα τα ἢ ἔρον ὕΠ6 56 ΠΥ πνοα8. 
Ι ννὰϑ ἃ ρυϊηοοβϑ ψεααδα ἴο ἃ Κίηρ, 
Απᾶ τηοΐμοὺ 1 Ροοδπηα οἵ ΡὈυ] ΠΟ Ο]Ὺ 5058, 
ΝΟΥ οἰρευβ ἔπ6βθ, θὰ  ῬΗνυ Ια 5 τσ ὐοϑὺ οὨϊεῖβ: 
ΤΥΟ͵]Δἢ ποὺ Οσεακ ἀΔΠη6, ΠΟΙ ῬΑ Αγ Δ Π, 
ΜΙρσῇῦ ἐνεὺ θοαϑὺ ΠΟΥ τοῦθ ευ οὗ 50} ἃ5 {Π656. 
Υεὖ ὕπεβε 1 9ὰνν Ὀγ ΗΠ] πὸ 5ρϑᾶγβ ἰαϊα Ἰονν, 
Απα 5Πογα ἔπεβα ὑγεββαβ αὖ τὴν 4686 50 η8᾽ ργᾶνεβ. 480 
ΤΊ ον Ταῦ Ποὺ Ῥυίδμη- ποῦ ΤΌΤ ΟΥΠ6Υ 1105 
1 Πδατα ἀπα ψερὺ Πὶ5 ἄοοτῃ, θαὺ {ΠΠ656 τηΐπ 6 ἜΥ 65 
Βεμ Ια πῖτὰ ΒυξοΠ εν δα οα ὑπὸ ] [αΥ-ϑἴοπθ, 
τον βαοκοα, ὑΠπ6 τηδία θη ἀδιρηζευβ 1 ἢδα παγβοα 
ὸν ρυῖάς οὗ ρυΐποοὶν βροσῦβαὶς τυ που ΡΘΟΥ, 
ΤΟΥ ΤἸΌΤ ΤΠ 6 ΔΙΊΉ5- --ἴὉὙ 8116 Π5 γδαγεα 1 {ει ' 
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ΤΡΩΙΑΔΕΣ 

κοὔτ᾽ ἐξ ἐκείνων ἐλπὶς ὡς ὀφθήσομαι, 
αὐτή τ᾽ ἐκείνας οὐκέτ᾽ ὄψομαί ποτε. 

Ν Μ ͵ὔ Ν ᾽ ,ὔ “ 

τὸ λοίσθιον δέ, θρυγκὸς ἀθλίων κακῶν, 
δούλη γυνὴ γραῦς “Ἑλλάδ᾽ εἰσωφίξομαι. 
ἃ δ᾽ ἐστὶ γήρᾳ τῷδ᾽ ἀσυμφορώτατα, 
τούτοις με προσθήσουσιν, ἢ ἢ θυρῶν λάτριν 

“-“ “-“ τῇ 

κλῇδας φυλάσσειν, τὴν τεκοῦσαν “Ἑκτορα, 
ἢ σιτοποιεῖν, κἀν πέδῳ κοίτας ἔχειν 
ῥυσοῖσι νώτοις βασιλικῶν ἐκ δεμνίων, 
τρυχηρὰ περὶ τρυχηρὸν εἱμένην χρύα 
πέπλων λακίσματ᾽, ἀδόκιμ᾽ ὀλβίοις ἔ ἔχειν. 
οἱ ᾿γὼ τάλαινα, διὰ γάμον μιᾶς ἕνα 
γυναικὸς οἵων ἔτυχον, ὧν τε τεύξομαι. 
ὧ τέκνον, ὦ σύμβακχε Κασάνδρα θεοῖς, 

οἵαις ἔλυσας συμφοραῖς ἅγνευμα σόν. 
σύ τ᾽, ὦ τάλαινα, ποῦ “ποτ᾽ εἶ, Πολυξένη ; ; 
ὡς οὔτε μ᾽ ἄρσην οὔτε θήλεια σπορὰ 

“ “ Ν 7 ΟῚ -“ 

πολλῶν γενομένων τὴν τάλαιναν ὠφελεῖ, 
" “ ᾿Ὰ , ν᾿ “ νὰ » 7 Ἢ .“ 

τί δῆτά μ᾽ ὀρθοῦτ᾽ ; ἐλπίδων ποίων ὕπο ; 
Ε Ν 6, Ν 7, ΑἽ 5 γι ’ὔ ΄ 

ἄγετε τὸν ἁβρὸν δήποτ᾽ ἐν "Γροίᾳ πόδα, 
νῦν δ᾽ ὄντα δοῦλον, στιβάδα πρὸς χωμαυπετῆ 
πέτρινά τε κρήδεμν᾽, ὡς πεσοῦσ᾽ ἀποφθαρῶ 
δακρύοις καταξανθεῖσα. τῶν δ᾽ εὐδαιμόνων 

΄, “ ν Ε 

μηδένα νομίζετ᾽ εὐτυχεῖν πρὶν ἂν θάνῃ. 

ΧΟΡΟΣ 

ἀμφί μοι λιον, ὦ στρ. ὦ 
Μοῦσα, καινῶν ὕμνων 

΄ὔ 

ἄεισον ἐν δακρύοις 
ΞΥΙ 19 , πὰ 
ὠδὰν ἐπικήδειον 

“-“ Ν ͵ὔ ᾽ ’, 

νῦν γὰρ μέλος εἰς Τροίαν 
ἰαχήσω, 



ΤΗΕ ΘΑ ΘΗΤΕΒΒ ΟΕ ΤΕΟΥ 

Νὼὸ πόρε πᾶνε 1 οὔ βεΐῃρ 866. οὗ ὑπ 61, 
Νο, ΠΟΥ͂ οἵ βεαίηρ ἔπ Ὲ πὶ [ῸΣ ΘΥΘΥΤΠΟΥΘ. 
Απάα Ἰαϑὲ, {πὸ ἐορβίοπε οἵ τὴν ΠΟῪ, 
ΟἹ, ἀπ ἃ 5ανθ, ἰο Η 6]]ὰς 54}} 1 οόμη ; 400 
Απα ψνΠδῦ ἔαϑ]ςς [ῸΓ στηΐπθ 6] ἃ ἀγα τηοϑῦ πητηδοῦ, 
ΤῸ ἐμεβα ψ}1}} ἔπον ἃρροϊηΐ πηθ, ἴο Κεὲρ Κουϑ, 
Α ρογίγεββ, τηθ, ψγΠ0 σάνε ἴὸ Ηδοῖου Οἱ} !-- 
Οὐ Κηεαά {ἐπεὶ Ὀγθαᾶᾷ, ἂηᾶ οοῖο τρὸὰ {Ππ6 

ϑιουσπα 
ΤΠῈ. νναβίθα ἔοστῃ ὑπαῦ Κπδνν ἃ τΌγα] "66, 
ὙΨΊ ἢ ἑαϊξουθα γὰρϑ ἴο ο]οῦ μα τὴν 5Π γα] θὴ ἢ ἈΠ16, 
ψεςίασε ππτηδοϑὺ ἔου ἔποσα πος ἐπτοπ θα ἴῃ }}155. 
νοα "--Ὃγ ὁπ ἰονεὺ οἵ οπα Δ] 6 7655 
Ὑγμηαῦ Πᾶνα 1 θοΥ 6 ἢ---ὐν δῦ ἅτ 1 γεὺ ἴο "θδγ Ὁ 
0 Ομ] (θοαπάγα, Ρδοο απ -ἔ Πονν οὗ ἀοα8, ὅ00 
ΜΙ ψ] δῦ αἰσαϑῦθυ οπα5 ἔπ γῪ νἱγρὶη βἰαΐθ ! 
Δηά {ποι 1Π1-οἔαγτο ῬΟΪγχοπα, νι Πθ τα αὐ ἔπι οι ὃ 
ΝΟΥ 50Π ΠΟΥ͂ ἀρ] 6}, ΠΟΙ ΓΟ ΟΠ ΔΙ η5 ἴο ΠΕ }Ρ 
ὙΠῸ ψγεϊομδα τοΐποὺ, οὗ 411 θουπ το ΠΕΓ. 
ὙΠ ον οσνα ἔπ θη Γαῖβο ΠΡ 1η6 ἔπτονν Παῦ ΠΟΡΘ 15 Ἰ6 Ὁ} 
(ὐϊ46 τ6,-- νη πος ἴῃ του ἔγοα δ] Ἰοαζοῖν, 
ὙΠῸ δ ἃ 5'ᾶνθ πονν,--ἴο βοῖηδ δαυ  η-ϑ σον "66, 
ἼῸ ἢϊηρ τηθὸ ἄονῃ ΠΟΘ. δἴοπμθβ 5Π|4}} ν6 1] τὴν 

ἴς 6 

Ἀπ νναρῖα ἴῃ ἔθαῦβ ἴο ἀθαΐῃ. Οἱ 41} ὑπαὺ ργόβρον 

Δοοουηῦ γε ΠῸ 0η6 ΠΑΡΡΥῪ εἴ ᾿α αἴ6. διο 

σηοΗῦΒ 

Ο ϑδοηρ-»ο 4685, ομδιῦ ἴῃ τη 6 ΘΔ (δὲς ἢ) 
ΤΠ6 ἄοοιῃ οὗ τηΐηθ ΠΙυμη : 510 

ΤῊ βὕνδηρο ποῖθϑ ὈγΟΪσθη ΨΊ ἢ 50} Πα] ἔδαν 
Πα ΟΥ̓ ΒΘΡΌΪ ΟΠ Γ 65 οἰρἢ. νυ Π σα οἷν ἦδαν ἀδαῆ ἰἰε : 
"Ὸν ποὺν ἘΠ ΥΟῈ ΟΡ]. τὴν 1105 Οὐ νυν Πρ ΟἸΘΑΥ 

γον 5 σα ϊη-αἰγρο 51}4}} υἱην,--- 
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Ἄ . ἐπ 3 3 ,ὔ 

τετραβάμονος ὡς ὑπ᾽ ἀπήνας 
» 7 ᾿ “ ͵7 ΄ 

Αργείων ὀχλόμαν τάλαινα δοριάλωτος, 
ὅτ᾽ ἔλιπον ἵππον οὐράνια 

, ΄ Μ 

βρέμοντα χρυσεοφάλαρον ἔνοπλον 

ἐν πύλαις ᾿Αχαιοί: 
» Ν 3. εὉ5᾽ , Ν 

ἀνὰ δ᾽ ἐβόασεν λεὼς 
Τρῳάδος ἀπὸ πέτρας σταθείς" 
ἴτ᾽, ὦ πεπαυμένοι πόνων, 

Κρ, δ Ν ᾽ ψ, , 

τόδ᾽ ἱερὸν ἀνάγετε ξόανον 
Ἰλιάδι Διογενεῖ κόρᾳ. 

᾿ .) » ΄ 

τίς οὐκ ἔβα νεανίδων, 
, 

τίς οὐ γεραιὸς ἐκ δόμων ; 
κεχωρμένοι δ᾽ ἀοιδαῖς 
δόλιον ἔσχον ἄταν. 

- Ν ΄ “ ᾽ πᾶσα δὲ γέννα Φρυγῶν ἀντ. α 
πρὸς πύλας ὡρμάθη, 
πεύκᾳ ἐν οὐρείᾳ 
ξεστὸν λόχον ᾿Αργείων 
καὶ Δαρδανίας ἄταν 
θεᾷ δώσων, 

ὦ Ψ, » ΄ χάριν ἄζυγος ἀμβροτοπώλου" 
“ Ἄν , Ψ 5 Ν [ Χ κλωστοῦ δ᾽ ἀμφιβόλοις λίνοιο, ναὸς ὡσεὶ 

σκάφος κελαινὸν εἰς ἕδρανα 
λάϊνα δάπεδά τε φόνια πατρίδι 
Παλλάδος θέσαν θεᾶς. 
ἐν δὲ πόνῳ καὶ χαρᾷ 
νύχιον ἐπὶ κνέφας παρῆν, 



ΤΗΕ ΘΑ ΘΗΤΕΙΒΒ ΟΕ ΤΕᾺΟΥ͂ 

Ηον {πὸ Αὐρίνοϑ᾽ ἔοαν-ἔοοῦ πναΐῃ 
Βτοιρ δ τπὸ τααΐπ ψνἹὉΠ ΒΡΘΑΤ πα υν1}}} ΟΠ αΐη, 

Ὑ ΠΏ θη οἰ θη θα ἴο {Π6 5Κὺ ἀθαῦ 5 ἁὐτηοινν 1 
ὙΠαὺ ὑπὸ ν Ἰο Ὁ αὖ αν σαΐαβ [ον ον θά] --- 

ΤΠαὺ ρο]-ἀφοκοα {πϊπρ! 
Απᾶ αἴδν ἔγουη Π6 στο 5 5ΒΠ 6 Υ οὐοϑῦ 

Α 5σποιΐ α14 ἴπΠ6 ΤΟΥ -ἤΟΙκ Ηϊηρ- 
“Οοτη6, γε ὑπαὺῦ ἔγομι ὑγοι Ὁ] 65. πᾶν πον οι πα ταϑῦ, 

Απα {πδ β5δούϑα ἰτηᾶρσα Ὀγὶην 
Τὸ {πὸ Πίαπ Μαϊα 2 ζειβ βάν "ἢ 
ὙΠῸ {πθη οἵ {πῸ γου! δ τὺ τνὰβ ὑπογα ἢ 

ὙΥΠπαῦ ποῦν Πποδᾶ αὺ ἔγοπὶ Πομια [ῸΥ}}} ΞΡ 6, 
ὙΠ βοπρδ ὑπαὖῦ Τα] Π-5η8 76 

ΕΠοοιηρββίηρ' ἢ 

ϑνν Ὁ ϑυγθαιηθα ὑπ ν 41} ο ὑπὸ σαΐο, (Ἧπί. 1) 
ΤΠ6 σμΠ ἄγει οἵ [)αγάδπιθ᾽ ᾿ἴπη6, 

Ὑν ἢ ὑπὸ Αὐρίνοβ᾽ οἱ το ργορί ἰαΐο 
ΤΠ6 Μαϊά βαργειης οὗ {ΠπΠ6 ἀθαῦΠ}} 655 ἔθδιη ὃ : 
Απά ἴο Ρἢγυρία᾽ 5 οὐσ86, ἴο ὑΠ6 δια θαβϑ 64 ἔαΐο 

ΤΠαῦ νγὰβ ροπῦὺ ἴῃ ὕΠ6 τηοπηΐαϊη- πο, 
ΤῊΘ ο0115 οὔ ἐπε ἤδαχ πᾶνε πον ὑϊεα. 
{π|κ6 ἃ ἀγκ 5810 οἡ αἸὰ 1Ὁ ο114 6 

Τὸ {πῸ τπϑυθ]6- σΊθατη οὔ ὑπὸ ἔαπο, ὉΠ {116 βἰγεδπῃ 
ΟΥ̓ οὐκ [ὑΠοευ απ 5 Β]οοα το "ὲ ἄἀγεά, 

Ἐνεπ ΡΆ]]αβ᾽ 5} 11Π6. 

ΝοΥ ον ῦ ὑπο ῖν [01] ἀπ ὑπο ῖν οἷοο 
ΞΡτοδα Ϊδοκ πὶρη τ᾽ 5 νη ρ5 αἰνίπ ; 

1 ΑἸ αϊηρ ὕο {Π6 οαηρ οὗ δἃιΡ᾿Ὶ58 ἴγοπῃ νυ ῦ ἢ], οὗὨ νυν ΒΊοἢ {ΠῸ 
Ττοΐαπβ ἴῃ ὑποὶν ᾿πέασααύοι τοοὶς μῸ Π6 66, ἃ8 ὕπου ἀγασσρα 
ὑπὸ νοοάοη Ἠοτγβο ἱπίο {Π6 οἷν. ΟἿ, ὙΊΡΡΙ], Α6η. 11. 243. 

2 ῬΆ]1ὰ5 Αὐπθπα, ν ΠῸ ΒΡΓΔηρ ἔγοπι ὕπ6 Ππροδᾶ οἵ Ζθιι5, 
3. Αὐῃθηδ, πδιηθα ““ῬᾺ]1]ὰ5 οἵ {π6 οπγιοῦ-ϑοθαβ.᾽" 
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Λίβυς τε λωτὸς ἐκτύπει 
Φρύγιά τε μέλεα, παρθένοι δ᾽ 
ἀέριον ἀνὰ κρότον ποδῶν 
βοάν τ᾽ ἔμελπον εὔφρον᾽: ἐν 
δό Ν Ν , ὁμοις δὲ παμφαὲς σέλας 
πυρὸς μέλαιναν αἴγλαν 
[ἄκος}" ἔδωκεν ὕπνῳ. 

ἐγὼ δὲ τὰν ὀρεστέραν 
τότ᾽ ἀμφὶ μέλαθρα παρθένον, 
Διὸς κόραν ἐμελπόμαν 
χοροῖσι: φοινία δ᾽ ἀνὰ 
πτόλιν βοὰ κατεῖχε ΠΕερ- 
γάμων ἕδρας" βρέφη δὲ φίλι- 
α περὶ πέπλους ἔβαλλε μα- 
τρὶ χεῖρας ἐπτοημένας" 
λόχου δ᾽ ἐξέβαιν᾽ ἔΑρης, 
κόρας ἔργα Παλλάδος. 
σφαγαὶ δ᾽ “ἀμφιβώμιοι 
Φρυγῶν, ἐ ἔν τε δεμνίοις 
καράτομος ἐρημια 
νεανιῶν 5 στέφανον ἔφερεν 
λάδι κουροτρόφῳ, 
Φρυγῶν δὲ πατρίδι πένθος. 

“Ἑκάβη, λεύσσεις τήνδ᾽ ᾿Ανδρομάχην 
ξενικοῖς ἐπ᾿ ὄχοις πορθμευομένην 
΄τ' αρὰ δ᾽ εἰρεσίᾳ μαστῶν ἕπεται 
φίλος ᾿Αστυάναξ, “Ἑἄκτορος ἧνις. 

1 ΒΟΡΡΙΠΘα ΡῪ ΜΌΡΓαΥ. 
3. ΒοίΠθ : ἴον νεανίδων οἱ ΜΝ, 

ἐπῳδ, 



ΤΗΕ ΘΑΘΘΗΤΕΙΒΒ ΟΕ ΤΕΟΥ 

Βαι {πὸ ἤΠπξα 501} ρϑα]θῖ που], 
511] υυυθαῦῃς {πὸ ἀδποοθῦβ Πα ἰὐνῖη6 

ΤῈ αϊνν-οοΐθα μᾶζα ; 
Απᾷ {πὸ 70] απν οπαπὺ {πὸ ν γαΐβο ; 

Δπα {πὸ Πουη65 ρον γα νυ ἐΠ6 ΒΡ] ἐμ ου5 5Π6 4 
Εγομ {Π6 του 65, τυ Ταν]α 9] 26 

Ο᾽ ἐγ {πὸ τϑνεὶ ὑπαΐ 5ιῖη6. δδ0 

Ια ἐπαὶ ποῦν ἴο ἐπε πποπηΐαῖπ Μίαϊ 6 πη, (Εροκο) 
{Ππἴο Αὐξομηῖβ, Ζειιβ᾽5 δα ρ του, 

Ατοιπᾶ χτηΐπα Π4}]5 ρα 1 βἰησίησ 
Ι͂Ὶ τῃς ἄάδποο; θὰῦ «ἃ ἤεξγοςθ δῃοιυῦ τυ 46γ-ἸἰΔά θη 
ΤΠ 6α νυ 1 Του θοά ηρ οἵ 5] ρ ΤΟΥ 

ῬΘΥΡΑΠΊ 15 ΠΟΠΊ65, ΔΠ6 βοαγϑα ὈΆ 065 ἢνίηρ 
Ποιυμπα {πὸ σκισγῖβ οὐ πεῖν ποῖ θὺβ ὑπ 6 1" Παπ 5. νγΟσῈ 

Πϊησίηρ 
Αὐ ὑπαᾶῦ αν] οαξοννίηρ. 

ΤΠδη Ἰυγβὺ ον τ ἢ ν αν ἔγοια ὑπὸ Ρ]αος οὗ ἢϊς μἰ απ, ὅ60 
Εγοιὰα ὑῃς ἰαἷν ἐπαῦ ΡΆ]]ὰ5 μδᾶ ἔγατηθεα ἔουι- 

ΒΡ ρΊπσ; [5ὑτϑατηΐῃς, 
ΤΥον 5. αἰζαγ-ρανοηθηΐβ νυν 1}}} 5] ῸΡ  ΕΥ ΓΕ 

Τὸ [ποὺ Θοσ ἢ 65 ἃ σ᾽ αϑεν σιιθϑὺ οᾶτης οἹ]αΐηρ- 
Α ϑρβοῖτε οἵ ἤϑδα]θβ5 τηθη, 1)εβοϊδξίοη--- 

Τὸ {Π6 ἔοβίθυ- τοῦ ΠΥ Οὗ νναυυῖοῦβ ὈΥ]Πρίηρ, 
ὕ90πἴο Ηε]]ὰς, ἃ Θοσόπα] ὑσὶ ρ}}- σ] δαυηΐηρ, 

ἈΑπά ἃ οτόν οὗ συϑῦ ἴο πε Ρῃγυρίαη παξίοῃ. 

1,9! Απατχοιηδοῆα, Θάθθη, ἀγνγοῖῃ πἰρἢ οὴ 
Α νναἱη οὔ {πε ἔοε θοῦπα ἱρὴ ; ] 

Οἱ ποὺ Ὀγεαϑὺ τοοκεα, Ηδεοΐου 5 βοίομ, ὅ10 
1[)6αν Αϑβἔγαπαχ, ἀοίῃ 116. 

πίον ἈΝΌΒΟΜΆΘΗΕ οἡ ἃ ητμίο- αν ἤοαροίὶ γυοϊμὰ αγηιοι : 
μον οἰ ἴηι ἤον αγηι5. 
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ΕΚΑΒΗ 
ποῖ ποτ᾽ ἀπήνης νώτοισι φέρει, 

δύστηνε γύναι, πάρεδρος χαλκέοις 
“Βίκτορος ὅπλοις σκύλοις τε Φρυγῶν 
δοριθηράτοις, 

οἷσιν ᾿Αχιλλέως παῖς Φθιώτης 
στέψει ναοὺς ἀπὸ Τροίας ; 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 
Ν ς 3, Ὁ’ , 

Αχαιοὶ δεσπόται μ᾽ ἄγουσιν. ΤΡ 13 

ΕΚΑΒΗ 
"ἶἷ 

ὦμοι. 
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 

τί παιᾶν᾽ ἐμὸν στενάζεις 

ΕΚΑΒΗ 
αἰαῖ. 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 
- τῳ] , 

τῶνδ᾽ ἀλγέων 

ΕΚΑΒΗ 
ὦ Ζεῦ. 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 
580 καὶ συμφορᾶς ; 

ΕΚΑΒΗ 
τέκεα, 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 
πρίν ποτ᾽ ἣμεν. 

ΕΚΑΒΗ 
βέβακ᾽ ὄλβος, βέβακε Τροία ἀντ. ' 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 
τλάμων. 

ἘΚΑΒΗ 
φ᾽. ΤᾺΝ ων. ἢ , 
εμων Ὁ εὐυγενεία παίδων. 

4οο 



ΤΗΕ ὈὉΛΌΟΘΗΤΕΙΕΒ ΟΕ ΤΠᾺΟΥ 

ΗΈΟΒΑ 
ὙΠ ΘΥ οἡ. γῸΠ σαγ᾿5 Ποῖσηῦ ἀοϑὺ ὑποι υἱάς, 
Ο Βαρ]οϑ5 ντΐο, ἢ ὉΠ6 ἃγτὴ5 αὖ ἐγ δας 
ΟΥ̓ Πρεοῖον, απὰ ΡΠνγ οἴδη θα. 16- σθὰν, 

ΤΠ 5Ρ01} οἵ πὸ 5ρθᾶνγ, 
ὙΥ Πού τ {Παῦ 5οη. οἵ ΑΘΠ1]165 5Π14}} ἄθοκ 
ΤΠ 5ῃγ1π65 οἵ ΡΠ Πα ρου ΡΠ γγρα᾿ 5. νυ οΚ ἢ 

ΑΝΘΗΟΜΆΘΗΕ 
(ϑι». 2) 

ΔοΟΙθδὴ 5. Οὐ πηαδῦθυβ ἴοὸ θοηαρο ἀγὸ ΒΔ] Πρ τη6. 

ΗΠΕΟΌΒΑ 
γος! 

ἈΝΘΕΟΜΛΟΗΕ 
νην ἀοβὺ ἔποὰ οπαηῦ τὰν Ρϑθᾶπ Οἱ τηΐβϑυυ--- 

ἨΕΟΟΒΑ 

τ|9- 

ΑΝΘΒΟΜΆΘΗΕ 
ΒῸΣ τὰν θυγήθη οἵ ννοος,-- 

ΗΕΟΟΒΑ 

Θ Ζειβ - 
ΑΝΌΒΟΜΛΟΗΕ 

Εὸν ὑΠη 6 δηρι 5} 1 Κπον ἢ 580 

ΗΕΟΌΒΑ 

ΔΗ Ομ] ἄγοη ! 
ΑΝΘΗΕΟΜΆΘΗΕ 

ΝΟ ΤῊΟΓ6 αἴ να! 

ΗΕΟΌΒΛ 
(Δπι. 9) 

(σοπα ἰ5 πὸ οἱάθη ργοβρουῖν, ΤΊΤΟΥ 15 ΠῸ τη 16! 

ΑΝΘΗΟΜΆΘΗΕ 
ΑἸ ΠΑΡ] 655 

ΗΕΟΌΒΑ 
ἄοπο ἅτ ὑπ Πουο-βομβ ὑπαὲ 1 Ροτὰ ! 

4οτ 
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ΤΡΩΙΑΔΕΣ 

ΔΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 

φεῦ φεῦ. 
ἘΚΑΒΗ 

φεῦ δῆτ᾽ ἐμῶν 
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 

κακῶν. 
ΕΚΑΒΗ 

οἰκτρὰ τύχω 
ΑΝΔΡΟΜΑΧῊΗ 

πόλεος, 
ΕΚΑΒΗ 

ἃ καπνοῦται. 
ΔΝΔΡΟΜΑΧΗ 

μόλοις, ὦ πόσις, μοι, στρ. γ΄ 
ΕΚΑΒΗ 

βοᾷς τὸν παρ᾽ “ΔΑιδαᾳ 
παῖδ᾽ ἐμόν, ὦ μελέα. 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 
“ ᾽, " 

σᾶς δάμαρτος ἄλκαρ. 
ΕΚΑΒΗ 

σύ τ᾽, ὦ λῦμ᾽ ᾿Αχαιῶν, ἀντ. γ᾽ 
τέκνων δήποτ᾽ ὠμῶν 

Ἂ » 

πρεσβυγενὲς Γρίαμῳ, 
κοίμισαί μ᾽ ἐς “Διδου.1 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 
΄ 

οἵδε πόθοι μεγάλοι: σχετλία, τάδε πάσχομεν 
ἄλγη, 

᾽ ΄ , 2 Ν δι αν Ὑ - 

οἰχομένας πόλεως, ἐπὶ δ᾽ ἄλγεσιν ἄλγεα κεῖται 
δυσφροσύναισι θεῶν, ὅτε σὸς γόνος ἔκφυγεν 

“Αιδαν, 

1 ῬΆΪΟν δηα ΤΎΥΓΡΕ]] 5. τϑαάϊηρ δαορίρα : ἴον δέσποθ᾽,, 
Πρίαμε οἱ ΜΗ. 
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ΤΗΕ ΘΑυΘΗΤΕΙΒ ΟΕ ΤΆΟΥ 

ΑΝΘΕΟΜΆΘΗΚΝ 

Ὗος :--- 06 Ἔ 
ἩΒΟΌΒΑ 

Εον ρουἱοίς--- ΗῚ 
ΑΝΏΠΟΜΆΘΗΕ 

Οἱ πιῖπα ποδα ὑμπαῦ [Ἀ}}!} 

ΗΕΟΟΒΑ 
ΑἸ {Π6 ριἰγ--- 

ἈΝΘΒΟΜΆΘΗΕΣ 
ΟΥ̓ ΠΙπλ᾿ 5 γν4]}-- 

ΠΈΟΌΒΑ 
1 {ΠῸ 5πλο τ 6 - ΡᾺ}} Βῃγοιπ θα ο᾽ ἐγ ! 

ἈΝΡΘΕΟΜΆΟΘΗΚΒ 
Οὐμ6 ἴο πθ, μυθθαηα, πον--- (έν. 5) 

ΠΕΟΌΒΑ 
Τοι οὐδ οι Πίηι ὑπαῦ 15. ΡὍΠΟ, 
Ο Πὰρ}655, ἰο Ηδαοβ, μιν 50η--- 

ἈΝΘΗΟΜΛΟΗΙΣ 
ΠΥ νἹο᾽ 5 ἀθέεπαου ὑποὰ ! 

ἩΒΟΌΒΑ 
Ποῖ ον ποτα αἸα ΔοΠάθαπθ πο (Ἵπ|. 5) 
Οαΐνασο, Ποπ οἰ ἀδϑῦ 1 αγτ6 
{πἴο Ρυΐδπι ἴῃ ἀἀν5 ὑπαῦ ἡνε στο, 
Τὸ ὑπῖηθ Ηδάο65 γθοοῖνε τη6 ἴο 5166}. 

ΑΝΘΗΟΜΆΘΗΕ 
ΒΟΓΟ ΔΥῸ ΟἿ ὙΘΑΥΉΪΠ 96, 5Π47}0 Δ ΟῚ Ἶ5}) 15. ΘΟΠ6. ΟἹ 118, 

Ο βουγονν-ϑ νι οΚ η ἢ 
Ἰλα πο α οὐ" οἷν 15; οἱοπα προ οἹοι 0 Οἷα τ ΐβο 65 

ὑπ] ΚΕ, 
δεηῦ Ὀγν {πὸ Παῖς οὔ {πΠ6 (ὐοά5, βἴποθ ἔπ ν 501) ννὰβ {Ὁ ΠῚ 

Ηδαδ5 4ε]ϊνενθα, 1} 

1 Ῥανβ, Βραυο αὖ ἢ15. Ὀἰγύῃ, 1π βριύθ οὗ ὕπΠ6 Ῥγόρμθον ὑπαῦ 
8 5ῃοι α γαΐϊὰ ΤΊον. 
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ΤΡΩΙΛΑΔΕῈΣ 

ὃς λεχέων στυγερῶν χάριν ὥλεσε πέργαμα 
Τροίας. ς 

αἱματόεντα δὲ θεᾷ παρὰ Ἰαλλάδι σώματα νεκρῶν 
Ἁ , , δὴ δ᾽ " Λ 

γυψὶ φέρειν τέταται' ζυγὰ ἤνυσε δούλια 
Τροία. 

ΕΚΑΒΗ 
" Ν “. , 4 “Α ὦ πατρὶς ὦ μελέα, καταλειπομέναν σε δακρύω, 
“- « - 

νῦν τέλος οἰκτρὸν ὁρᾷς, καὶ ἐμὸν δόμον ἔνθ᾽ 
ἐλοχεύθην. 

“ ῇ , 7 ΄ “ 

Ὑ ὦ τέκν᾽, ἐρημόπολις μάτηρ ἀπολείπεται ὑμῶν, 
οἷος ἰάλεμος οἷά τε πένθη 
δάκρυά τ᾽ ἐκ δακρύων καταλείβεται 
ἁμετέροισι δόμοις" ὁ θανὼν δ᾽ ἐπι- 

» » , 5 λάθεται ἀλγέων ἀδάκρυτος. 

ΧΟΡΟΣ 
᾿ [ Ἁ ΄, - “-“ 7 

ὡς ἡδὺ δάκρυα τοῖς κακῶς πεπραγόύσι 
θρήνων τ᾽ ὀδυρμοὶ μοῦσά θ᾽ ἣ λύπας ἔχει. 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 
2 ᾿ ᾽ γ “ ΕΣ , ᾿ 
ὦ μῆτερ ἀνδρός, ὅς ποτ᾽ ᾿Αργείων δορὶ 

’, , 3, Ὁ» 2 “ 

“πτλείστους διώλεσ᾽, ἔκτορος, τάδ εἰσορᾷς ; 

ΕΚΑΒΗ 
΄ » Ν “-“ “ ς Ν Ν “ ΓΚ 

ὁρῶ τὰ τῶν θεῶν, ὡς τὰ μὲν πυργοῦσ᾽ ἄνω 
τὰ μηδὲν ὄντα, τὰ δὲ δοκοῦντ᾽ ἀπώλεσαν. 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 
᾽ ’ , δ , Ν ᾽ Ε] Ν 

ἀγόμεθα λεία σὺν τέκνῳ, τὸ δ᾽ εὐγενὲς 
᾽ ἴω “ Ἂν , Ψ ἊΝ 

εἰς δοῦλον ἥκει, μεταβολὰς τοιάσδ᾽ ἔχον. 

ΕΚΑΒΗ 
᾿ “ ᾿ 7 ’ » ᾽ - ἢ 5 “ 

τὸ τῆς ἀνάγκης δεινόν: ἄρτι κἀπ᾽ ἐμοῦ 
 ὴῳ, -“ 2 ᾽ὔ 

βέβηκ᾽ ἀποσπασθεῖσα Κασάνδρα βίᾳ. 
ἐ 
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ΤΗΕ ΠΑ υΘΗΤΕΙΒ ΟΕ ΤΈΟΥ 

Ηφδ ἴου νι οθα ὈΥ164] δοοιγδὺ γεῦθ ἐπ6 θυ] νυ κο οὗ 
Πίαμη 5 ϊνεγεα. [{παὉ οτοννα Ποὺ, 

ῬΆΠ|ὰς {Π6 ἀοα 685 15 ᾿Θ Ε ἀυηϊα σοῦρβθ5 Ὀ]οοα-θου] ουθ 
ΞΡΟ1] ἔον εἶχ νυ]ζαγδβ, ἀπ Τ τον ᾿πθαῦῃ {Π6 γόκε- θα πα 

οὔ {πγλ]άοῃ πα ον εα Ποὺ. 200 

ΗΕΟΌΒΑ 

ἘΔΙΠου]α πα, ΠΆΡ]655, 1 γεὰρ ὑπε6θ, ΨΠο πον, οὗ ΟἿΣ 
ἔχοθϑ ΤΟΥ ]ΟΥ, 

θοῦ πΠ6 ΡΠ] ἐπα, ΔΠ4 πλΐηθ ΠΟΠῚ6. ΠΕΓΕ. ΠΥ 
ΘΠ] ἄγει υγεσα ΒΟΥ. [σοϊηρ - 

ΟἸΠάγθη, Ρεγεῦς οὗ τὴν οἷδν ἅγὴ 1, ΔΠη4 {ἸῸ 1η6 ἃγ6 γα 
Ηονν ψν 1] 15 οὐ νγΑ]]Π π᾿, ΟΣ πο 6 ΠΝ ἄδερ ! 

Γδανθ ΠΡΟΙ ἐδ γ5 ἀ΄6 ἤονίηρ, βονίης, [Κπονίηρ 
ΜΙᾺ οἷν ἀεβοϊαΐα Πουη65 :- --ἰθα ἀδδα οὨ]γ, πη- 

ΟΥ̓ βουύγονν, ἔουρεῦ ἴο ψεερ. 

σηοΗῦ5 

Ηονν ουνεδὲ απΐο δπ]ὶοξεα 5οῖ]5 ἀΥδ [6 8175, 
Γαιθη τη σα, πα {πΠ6Ὸ σπαηῦ ψἹἢ βουγονν {γδαρ] ἢ 

ἈΝΘΗΟΜΆΑΘΗΕ 

Μοίμεὺ οὗ ατοὸ Ἡδοίου, γΠοβα ΞΡ δᾶ 516 νν 610 
1 ἀἀγ8 ραβὺ ΤΠΔΠΥ͂ Δηὴ ΑΥρῖνα, βεεϑῦ ὕμοι {Π|5} 

ΗΕΟΌΒΑ 

Ι 566 {πε (ἀοαϑ᾽ νγουῦκ, Ποὸ Ἔχα]ῦ οὴ Πίρἢ 
ΤΠαῦ ἡ ΒΊΘἢ τγὰβ πδαρσῃξ, ἀπ Ὀτίπρ ἔπ6 ΡΓΟυ ΠϑΠΊ65 

Ἰονν. 

ΑΝΘΌΒΟΜΆΘΗΕ 

Ι ὙΠῸ} τὴν ΟΠ} ἃ 5001] δ: Πα]δᾶ ; πίρῃ θη 
Ηδΐῆ οοιηθ ἴο θοπάςρσε-- 8} ἐπε σβδηρσο, πΠ6 σἤδηρο ! 

ΗΕΟΌΒΑ 

ΜΙρΊν 15 ἕαξε :-- ὕγουη Πλπ6 ΔγΤη5 ἴο0 θυ πον 
Βν νἱοϊεποα ἔουτ (Ἀβϑαη γα ραβ56 4 ἀννᾶγ. 
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ΤΡΩΙΑΔῈΣ 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 
φεῦ φεῦ: 
ἄλλος τις Αἴας, ὡς ἔοικε, δεύτερος 
παιδὸς πέφηνε σῆς" νοσεῖς δὲ χἄτερα. 

ΕΚΑΒΗ 
ΤΑ Ε] " , σρλϑο δ Ἷ Σ ,ὔ ὧν γ᾽ οὔτε μέτρον οὔτ᾽ ἀριθμός ἐστί μοι: 
κακῷ κακὸν γὰρ εἰς ἅμιχλαν ἔρχεται. 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 
“ Ν 7 

τέθνηκέ σοι παῖς πρὸς τάφῳ ΙΠολυξένη 
σφαγεῖσ᾽ ᾿Αχιλλέως, δῶρον ἀψύχῳ νεκρῷ. 

ἘΚΑΒΗ 
Ἃ» Ν ΄ὔ Ἄν 3 5 ὕπ᾽ ὉΣ ΄ οἱ ᾿γὼ τάλαινα. τοῦτ᾽ ἐκεῖνό μοι πάλαι 

Ταλθύβιος αἴνυγμ᾽ οὐ σαφῶς εἶπεν σαφές. 
ΑΝΔΡΟΜΆΑΧΗ 

ς ἡ , ᾽ ἣν » -" “Ὁ Ὑ Ὁ 

εἶδόν νιν αὐτὴ κἀποβᾶσα τῶνδ᾽ ὄχων 
ἔκρυψα πέπλοις κἀπεκοψάμην νεκρόν. 

ἘΚΑΒΗ 
- “ 3 ’ 

αἰαῖ, τέκνον, σῶν ἀνοσίων προσφωγμάτων' 
αἰαῖ μάλ᾽ αὖθις, ὡς κακῶς διόλλυσαι. 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 
ὄλωλεν ὡς ὄλωλεν, ἀλλ᾿ ὅμως ἐμοῦ 
ζώσης γ᾽ ὄλωλεν εὐτυχεστέρῳ πότμῳ. 

ἘΚΑΒΗ 
᾽ Ε) , “Ψ » - , Ν - 

οὐ ταὐτόν, ὦ παῖ, τῷ βλέπειν τὸ κατθανεῖν' 
Ν Ἂν; Ἂς ᾽ 7 “ Ἂν » ὔ τὸ μὲν γὰρ οὐδέν, τῷ δ᾽ ἔνεισιν ἐλπίδες. 

ΑΝΔΡΟΜΑΧ 
Φ “ Α [ο ΄ , 
ὦ μῆτερ, ὦ τεκοῦσα, κάλλιστον λογον 
» [κέ 7 2 ΄ »" 
ἄκουσον, ὡς σοι τέρψιν ἐμβάλω φρενί. 
τὸ μὴ γενέσθαι τῷ θανεῖν ἴσον λέγω, 
τοῦ ζῆν δὲ λυπρῶς κρεῖσσόν ἐστι κατθανεῖν. 
ἀλγεῖ γὰρ οὐδὲν τῶν κακῶν ῃσθημένος" 
ὁ δ᾽ εὐτυχήσας εἰς τὸ δυστυχὲς πεσὼν 



ΤΗΕ ΘΑΟσυΟΘΗΤΕΕΒ ΟΕ ΤΆΟΥ 

ἈΝΌΝΟΜΛΟΗΕ 
ΑἸα5 δῃα 8]Δ5! 
Μοβοθμβ ἃ βεοομᾷ Αἰὰβ ἴον ἐπ ν ΟΠ] ἃ 
ΕἸ ἘΠ χἰρθη. Ὑεὶ Παοῦ ποὺ ταογε Δ ΠΙ οὔ ο 5. 5}1}},---- 

ΗΕΟΌΒΑ 
Μδαβαγδ ΠΟΥ͂ ΠΕ ΘΥηο ὙγΠΘΥΘΟΥ 1 Καον ; 
Εν 111} ἴο τἶνα] 11] σοὴθ5 δυθυυη 6. 

ἈΝΘΕΒΟΜΆΘΗΕ 
5] αὖ ΔΟΒἢ]]6β᾽ τόρ, ΡΟΪγΧΘ πὰ 
ΤῊ ΟΠ114 15 4686, ἃ οἹβὲ ἴο ἃ 11{6]655. σου 56. 

ἨΕΟΌΒΑ 
Ο ντεϊομοα 1! ΤΠ υἱ4616 ὑΠ15 Πὰν οὐδὲ 
ΤΑΙ ὈΪτι5 Βράϊκθ, ποὺ οθαυ]γΥ---Οἢ, ἴοο οἶδα! 

ἈΝΘΕΟΜΆΘΗΕ 
Μνυβ6}]Ὲ Ῥ6 με] : 1 Ἰρηϊθα ἔρον {15 οδν, 
ΨεΙ δα τυ 10} τὴν ΤΌ 065 16 οουβ6, ἀπ βιηοῦθ ΤΥ Ὀγδαβῦ, 

ΗΕΟΌΒΑ 

 οΘ 5 τηθ, τὴν ἢ], ἕο ἐΠῖπη6 ἀπ ΠΑ] ον αὶ 5] ρὍΓΟΥ 
γγοε γεὶ δραίη " Ηον ἤου]]ν μαϑὺ ἔποὰ ἀἰοα ΠῚ 

ἈΝΘΒΟΜΆΘΗΕ 
586 Παΐῃ αἰεά.-- 45 58η6 Παίῃ αϊδα : γεῦ Ὀν ἃ αξε 
Μογα Ὀ]6ϑῦ ἐπδη τηΐπθ, ὙΠῸ γοῦ Πἶνα, μα 556 αἰδά. 

ΗΕΟΌΒΑ 
Νοῦ οὁη6, την Οἢ1Π4, ψΠΠ βρη οὗ ἀὰν 15 ἀδαῖῃ ; 
Εὸν ὑπαῦ 15 παρ δ, ̓ῃ ἘΠ}15 15 5ΒρΡᾶ 8 ἔῸ} Πορα. 

ΔΝΘΒΟΜΆΘΗΕ 
Μοῖπμοϑυ, Ο τποΐπου, ἃ ἔαϊγευ, ὑγὰ 6  ννογὰ 
Ηδδὺ, ὑπαῦ 1 τὰν ψΊῈ βοΐδοα Το οἢ ἔμπα Ποαυῦ :--- 
Τὸ πᾶνε θθθὴ πΠΡοΥΝ 1 οοιηΐ 45 οὁπ6 τῦῦἢ ἀδδίῃ ; 
Βυῖ υεΐζεν ἀθαῖῃ ἔπ 8η 116 πῃ Ὀἰ ΓΕ. 658. 
Νὸ ρμραΐη δε ]5 ἀθδῖῃ, ννμῖ ἢ Παῖἢ πὸ βεηβὸ οὗ 1116: 
θυ πὸ μα} ρτοβρεγϑά, ἀπα πα (Ἀ]Π16ὴ ἢ Ψος, 
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ΤΡΩΙΑΔΕΣ 

640 ψυχὴν ἀλᾶται τῆς πάροιθ᾽ εὐπραξίας. 
κείνη δ᾽ ὁμοίως ὥσπερ. οὐκ ἰδοῦσα φῶς 
τέθνηκε, κοὐδὲν οἷδε τῶν αὑτῆς κακῶν. 
ἐγὼ δὲ τοξεύσασα τῆς εὐδοξίας 
λαχοῦσα πλεῖστον τῆς τύχης ἡμάρτανον. 

ἃ γὰρ γυναιξὶ σώφρον᾽ ἔσθ᾽ ηὑρημένα, 
ταῦτ᾽ ἐξεμόχθουν᾽ "Ἕκτορος κατὰ στέγας. 
πρῶτον μέν, ἔνθα--κἂν προσῇ κἂν μὴ προσῇ 
ψόγος γυναιξίν---αὐτὸ τοῦτ᾽ ἐφέλκεται 
κακῶς ἀκούειν, ἥτις οὐκ ἔνδον μένει, 

θδ0 τούτου παρεῖσα πόθον ἔμιμνον ἐν δόμοις" 
εἴσω τε μελάθρων κομψὰ θηλειῶν ἔπη 
οὐκ εἰσεφρούμην, τὸν δὲ νοῦν διδάσκαλον 
οἴκοθεν ἔχουσα χρηστὸν ἐξήρκουν ἐ ἐμοί. 
γλώσσης τε σιγὴν ὄμμα θ᾽ ἥσυχον" πόσει 
παρεῖχον" ἤ ἤδη δ᾽ ἁ ἁμὲ χρῆν νικᾶν πόσιν, 
κείνῳ τε νίκην ὧν ἐχρῆν παριέναι. 
καὶ τῶνδε κληδὼν εἰς στράτευμ᾽ ᾿Αχαϊκὸν 
ἐλθοῦσ᾽ ἀπώλεσέν μ᾽: ἐπεὶ γὰρ ἡρέθην, 
᾿Αχϑλέως με παῖς ἐβουλήθη λαβεῖν 

600 δάμαρτα" δουλεύσω δ᾽ ἐν αὐθεντῶν δόμοις. 
κεὶ μὲν παρώσασ᾽ “ἕκτορος φίλον κάρα 
πρὸς τὸν παρόντα πόσιν ἀναπτύξω φρένα, 
κακὴ φανοῦμαι τῷ θανόντι: τόνδε δ᾽ αὖ 
στυγοῦσ᾽ ἐμαυτῆς δεσπόταις μισήσομαι. 
καίτοι λέχουσιν ὡς μ᾽ εὐφρόνη χαλᾷ 
τὸ δυσμενὲς γυναικὸς εἰς ἀνδρὸς λέχος" 
ἀπέπτυσ᾽ αὐτήν, ἥτις ἄνδρα τὸν πάρος 
καινοῖσι λέκτροις ἀποβαλοῦσ᾽ ἄλλον φιλεῖ. 
ἀλλ᾽ οὐδὲ πῶλος ἥτις ἂν διαζυγῇ 

670 τῆς συντραφείσης, ῥᾳδίως ἕλξει ζυγόν. 
καίτοι τὸ θηριῶδες ἄφθογγόν τ᾿ ἔφυ 
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ΤΗΕ ΠΑΠσΘΗΤΕΈΙΒΒ ΟΕ ΤΕΆΟΥ 

ΒΟΥ]οΥ οἵ 50ι}} βἴγαγβ αν ἕλοι ΟἸ δὴ 0}155. 040 
ΤῊ μα, 5. ὑποιρὴ 516 προ πὰ Ἰοοκο οὴ 

᾿ρ}ὺ, 
Ις ἀ6δά, ἀπα ποιῃίηρ Κπουνεῖῃ οἵ Πδὺ 1115, 
Βυὺ 1, πὸ ἄγαν τὴν θοὸν δὖ [αἰν γοριΐο, 
Ὑ οη ον τ αβ 6, γοὺ ἔαϊσ Γογζιιπ 6 τη 5566, 
ΑἹΙ νϊτδαοιις ἴαθηθ ὑΠαῦ υνουθ δ᾽ ΟΥ Πᾶνα Τοπηῇ, 
Πβ ννὰ5 τὴν απιοβῦ, τὰῦ σαΐπ, ᾽πθαῖ Η δοίον᾽ 5 τοῦ, 
ΕἸνοῦ---θ {πὸ υνουδη ϑιΓοΠ 66] τυ ἹὉ ἢ ΟΥΠΘΥῪ δἰαΐμ, 
Οὐ "»ὲ 5Π6 πού---[Πϊς νϑυν ὑΠὴπηρ᾽ 5Π8}1 ὈυΪηρ; 
ΠῚ ἔδπηθ, ἢ πα ἀθῖάε ποῦ ἴῃ ἐπ Ποῖηδ : 
50 ὈΔηΪΒΠ 6 1 σι ἢ ογανίηρ,, ἱτσορὺ ἔΠ6 Ποιιβα : 060 
ὙΠ ἴη τὴν ον ο 5. 1 βυ  οσοα ποῦ ἴθ ΘΟ 6 
ὙΠ 6 {{π561-τὰ]κ οὗ ννουηδη, ᾿νε οοηξοηΐ 
Το θὲ ἴῃ νἱτῦαθ βοῃοο] θα Ὀγ πλῖπα οὐ Πχδαγῷ ; 
ὙΠ οἱ! πὸ τοηριιθ, να ῦἢ αυϊοῦ γα, 501} τηθῦ 
Μν Ἰονᾶ : Κπὲνν ἴῃ ψπδὺ τπδύξουβ 1 5Που]α τπ]6, 
Απα ψΠογα ᾿ὑννὰβ τηθοϑῦ ἴο γ᾽ ο] ἃ Πΐτη νἱοΐουν : 
νυ πεσθοῖ ὑπὲ ἴατηα ἕο ὑῃς Αοπάθδη Ποϑὺ 
Βεδοηθά, ΟΣ ΤΥ ταΐῃ ; ῸΣ, θη 1 τγὰβ δ᾽ δη, 
ΑΘΠΠ]65᾽ βοὴ νου] Πᾶνε τὴ6 [οΥ Πἶ5 νυ --- 
ΗἰβΒ ο'ανα. ἴθ τηΐηθ οὐ ΠῸΒΡΑΠ᾽ 5 ΤΟΥ Υ8᾽ 

Π4]}ς ! , 6000 
1 ποτα τηΐπα πϑᾶνὺ 1 ὑπ γιιβὺ τὴν ἰονα, πΐπε Ἡδοῖου, 
Ἀπα ἴο {πὶ5 παν Ἰοστα ορὲ {πΠ6 ἀοοῦβ ὑπουθοί, 
Τ᾿ 90.411} θὲ ὑγαϊξγθϑ ἴο ὑπη6 ἀθδᾶ : Ρυΐ 1 
Τ Ἰοαῦῃα ἔπ15 Ρυΐποθ, 588] υν]η ΤΥ τηδούθυβ᾽ Παΐθ. 
Ἀπᾶ γεῦ οπε πἰρσῇῃϊ, βὰν ἔπου, ππκηϊΐ5 ἔπε ποὺ 
Οἵ ννουηδη᾽ 5 παῖε οὗ δὴν ΠαΒθΔ Πα 5 οοΙ ἢ ! 
Τ βοῦν ὑπ6 ἼῈ νη ἤϊηρς ΠΕῚ βομηδίϊτηθ Ἰοτὰ 
Ανᾶγ, πα ὁῃ ἃ πδνν ΘΟΌ ἢ ἰονεβ ΔποὺΠοὺ ! 
Νοῖ Ἔἐνεὴ {Π6 βἰβθά, ἔγοση ΠῚ 5[8}}-τηαΐα ἀἰσγοκοά, 
ΝΠ νῖ ἢ ἃ νΠΠΠπρ ΒΡ᾿τῦ ἄγαν ἐΠῈ γοκο ; 670 
Υεὖ Βρεθοςῇ ποι ἀπά ενβίαπαϊπρ ἴῃ πὲ θγαΐα 
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ΤΡΩΙΑΔΕΣ 

ξυνέσει τ᾽ ἄχρηστον τῇ φύσει τε λείπεται. 
Ἂ Φ Ὰλ7Ὸ , ΨΦ' » κ " ο Ψ σὲ δ᾽, ὦ φίλ ύκτορ, εἶχον ἄνδρ ἀρκοῦντά μοι 

ξυνέσει, γένει, “πλούτῳ τε κἀνδρείᾳ μέγαν: 
ἀκήρατον. δέ μ᾽ ἐκ πατρὸς λαβὼν δόμων 
πρῶτος τὸ παρθενειον ἐζεύξω λεχος. 
καὶ νῦν ὄλωλας μὲν σύ, ναυσθλοῦμαι δ᾽ ἐγὼ 
πρὸς ΕἸχλάδ᾽ αἰχμάλωτος εἰς δοῦλον ζυγόν. 
ἄρ᾽ οὐκ ἐλάσσω τῶν ἐμῶν ἡγεῖ κακῶν 
ΤΠολυξένης ὄλεθρον, ἣν καταστένεις ; 
ἐμοὶ γὰρ οὐδ᾽ ὃ πᾶσι λείπεται βροτοῖς 
ξυνεστιν ἔλπις, οὐδὲ κλέπτομαι φρένας 

΄ « Ν Ψ {ὌΝ Ν Ν - πράξειν τι κεδνόν: ἡδὺ δ᾽ ἐστὶ καὶ δοκεῖν. 
ΧΟΡΟΣ 

» Ε] ν Ψ - [ο Ν εἰς ταὐτὸν ἥκεις συμφορᾶς" θρηνοῦσα δὲ 
τὸ σὸν διδάσκεις μ᾽ ἔνθα πημάτων κυρῶ. 

ἘΚΑΒΗ 
αὐτὴ μὲν οὔπω ναὸς εἰσέβην σκάφος, 
γραφῇ δ᾽ ἰδοῦσα καὶ κλύουσ᾽ ἐπίσταμαι. 
ναύταις γὰρ ἢν μὲν μέτριος ἢ χειμὼν φέρειν, 
προθυμίαν ἐ ἔχουσι, σω ναι πόνων, 
ὁ μὲν πταρ᾽ οἰαχ᾽, ὁ δ᾽ ἐπὶ “λαίφεσιν βεβώς, 
ὁ δ᾽ ἄντλον εἴργων ναύς' ἢν δ᾽ ὑπερβάλλῃ 
πολὺς ταραχθεὶς πόντος, ἐνδόντες τύχῃ 
παρεῖσαν αὑτοὺς κυμάτων δρομήμασιν. 
οὕτω δὲ κἀγὼ πόλλ᾽ ἔχουσα πήματα 
ἄφθογγός εἰμι καὶ παρεῖσ᾽ ἐῶ στόμα: 
νικᾷ γὰρ οὗκ θεῶν με δύστηνος κλύδων. 
ΑΣ ὦ φίλη παῖ, τὰς μὲν “Ἕκτορος τύχας 

ἔασον' οὐ γὰρ δάκρυα νιν σώσει τὰ σά: 
τίμα δὲ τὸν παρόντα δεσπότην σέθεν, 

, “ ,ὕ ᾽ “ - ͵ 

φίλον διδοῦσα δέλεαρ ἀνδρὶ σῶν τρόπων. 
Ἂ [ω Ὁ» 3 Ν Ἃ, ᾽ -“ , κἂν δρᾷς τάδ᾽, εἰς τὸ κοινὸν εὐφρανεῖς φίλους 



ΤΗΒΝ ΘΑΘΘΗΤΕΝΒ ΟΕ ΤΕΟΥ 

Ις ἔοι πα, ποθ παΐινδ Ιὰρϑ ΕΠ πα {116 τη. 
ποι, Ὁ πιπθ Η δοῖου, υναβῦ τὴν Πυ τ πρ' χπαΐὸ 
Τῃ Ὀἰγ ἢ ἀπ υν]βάουη, μον ἴπ Ὑγ θα }}}} ἀηα] νἈ]Ο Υ, 
δ! Π] 655 ΤΌ Τὴν 5 γ᾽ 5. Π4}15 ἔποιι ἐοοκοϑῦ της, 
Απα ἢυβὺ αἸαϑ᾽ γοϊκα  Ἱ}Π ὉΠῖπ6 τὰν ταὶ θη θοιιο}}, 
Νον παρέ ὑπο μευ Βα ; 56 α- ΠΟ 6 1 5118}} θ6, 
ϑρθάσ-νοι, ἴο Η 6115, πθΐο ἐπυ ] ἀομλ᾽5 γοῖκο. 
Ηδῖι ποὺ ὑπὸ ἄοου ἔπθη οὗ ΡοΪγχεηδᾶ, 
ὙΠ ποῖ Ἰατηθηΐεβῦ, ᾿6 556 7 1115 ΠΔ τηΐηδ ἢ 080 
ὙΠ τὴα ποῦ ονθ 5 ΠορΘ, ψν ΐο ἢ Ἰησοῦς Ἰδοῦ 
ὙΠ 4}} ; ποὺ ψἹὉ}} ἔν ν]βίοη οἵ ροοᾶ 1 οἰδαΐ 
Μίπθ πδαγῦ, ὑΠποὰρ συνθαῦ ὑπουθοῦ ὑπὸ ἠδγ-ἀγθδηι 

γΕ͵Θ. 
ΟΗΟΗῦΒ 

Τνϑη 85 τ Ϊη6 15 ὑπ γ οα]αγηϊὺν : 
ΤΠ νν81}} ἀοὐἢ ἔθᾷο ἢ τη 411} τὴν ἀθρὶ] οἵ νγοὺβ, 

ἩΒΟΒΑ 

ΤΠΟΙΡῊ πενοῖ γεῦ 1 βἰθρρεα Δροδια ἃ 5}]}0, 
Πγοτη Ρἱ οὔ 65 566 ἢ ΔΠ4 Πδαῦθαυ Κπονν [1 {Π|15, 
ΤΠαῦ, 16 Πόσα 116 ἃ βζοστη ποῦ ραβϑίηρ σγθαῦ 
Οἱ τη δ 5, ἴῸΣ 46] νϑύδποα 411 δ ϑοϊν ἐπ δ πὶ: 
5 βίη θη Ὀν {Π6 Π6]η), ὑμαῦ ΟΥ̓ ὕΠπ6 54]} ; 090 
ΤΠδὺ ὈΔ] ἢ βῃΐρ : θὺ 1 1Π6 56 δ᾽ 5 {}] Ποοᾶ 
Τὴ Τπγγη 01} ον ουνν ΒΘ] ὑπθιη, οοννθα Ὀγν ἔαϊα 
Τὸ πῸ ψγανεβ᾽ αυῖνίηρ ἐΠΕΥ σομην δ ὉΠ ΠΊ56 1 ν 68, 
501 ψ|0Π8], ἘΠΟῸΡἢ τηδην ἃ ἡγ166 ἰ5 ΤηΪΠ6, 
Ατὰ ἄστη, πα 1 τοῦ τὴν 11ρ5 Ποτη 5Ρθες ἢ, 
ΒῸΓ τΠῸ (ὐοαϑ᾽ τηΐβευυ - θα ΡῈ ο᾽ ΘΥΤηαϑίθυθῦ! ΠΊ6. 
Βαυΐ, ἀδδὺ τὴν ἀδυρῃΐξου, Ἰοὺ ΡῈ Ἡδοῖον᾽ 5 ἕαϊο, 
Βθείηρ ΠΟ δα 5 οὔ ὑΠϊη6 5Π8}] γα πβουὴ Πΐτὰ ; 
Βαυὺ Ποποιι Πΐτη ὑπαῦ 15 το-ἀαν ὑπ γ Ἰοτά, 
Τεπάενίηρ ἐπε ουνεοῦ Ἰαγα οὗ ὑπ ν νυ ΠΟ ΠΊ ΘΠ 688. 700 
ΤῸ τηῖβ ὕπου 40, ὑπ ν 1 Θς 5Π.8}} 5πᾶγε ὑπ γ 70, 
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ΤΡΩΙΑΔΕΣ 

καὶ παῖδα τόνδε παιδὸς ἐκθρέψειας ἂν 
Τροίᾳ μέγιστον ὠφέλημ᾽ ̓  ἵν᾽ οἵ! ποτε 
ἐκ σοῦ γενόμενοι. παῖδες ὕ ὕστερον. πάλιν 
κατοικίσειαν, καὶ πόλις γένοιτ᾽ ἔτι. 
ἀλλ᾽ ἐκ λόγου γὰρ ἄλλος ἐκβαίνει λόγος, 
τίν᾽ αὖ δέδορκα τόνδ᾽ ᾿Αχαϊκὸν λάτριν 
στείχοντα καινῶν ἄγγελον βουλευμάτων ; 

ΤΑΛΘΥΒΙΟΣ 
Φρυγῶν ἀρίστου πρίν ποθ᾽" “Ἕκτορος δάμαρ, 
μὴ ᾽μὲ στυγήσῃς" οὐχ ἑκὼν γὰρ ἀγγελῶ 

Δαναῶν τε κοινὰ Πελοπιδῶν τ᾽ ἀγγέλματα. 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 
, Σ) ΓΜ “ ’ " - τί δ᾽ ἔστιν ; ὥς μοι φροιμίων ἄρχει κακῶν. 

ΤΑΛΘΥΒΙΟΣ 
͵ “, “ 3, , 

ἔδοξε τόνδε παῖδα---πῶς εἴπω λόγον ; 
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 

-“ Ν Ν “ Ὁ 

μῶν οὐ τὸν αὐτὸν δεσπότην ἡμῖν ἔχειν ; 

ΤΑΛΘΥΒΙΟΣ 
9. ὧν ) [οἷ “ , ,ὔ 

οὐδεὶς ᾿Αχαιῶν τοῦδε δεσπόσει ποτέ. 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 
Ἂς ͵ “ - 

ἀλλ᾽ ἐνθάδ᾽ αὐτὸν λείψανον Φρυγῶν λιπεῖν ; 

ΤΑΛΘΥΒΙΟΣ 
᾽ ΦΟΩΣ ἡ Ξ ΄ Μ ΄, 

οὐκ οἶδ᾽ ὅπως σοι ῥᾳδίως εἴπω κακά. 
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 

ἐπηνεσ᾽ αἰδῶ, πλὴν ἐὰν λέγης καλά. 
ΤΑΛΘΥΒΙΟΣ 

- κ ππδιδιν τ ΄ κ , 
κτενοῦσι σὸν παῖδ᾽, ὡς πύθῃ κακὸν μέγα. 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 
"ὕἤ ͵ὔ Ω) ς ΄ὔ οἿ᾽ ο',͵ , 

οἴμοι, γάμων τόδ᾽ ὡς κλύω μεῖζον κακόν. 

1 οἵ ῬΆΙοΥ ; ΜΝ. εἰ; ΜΆγγαν ἵν’.--- εἴ ποτε--- 



ΤΗΕ ΑΌΘΘΗΤΕΙΒΒ ΟΕ ΤΕΟΥ 

Απα {Π||5 ΤῊΥ 5015 501} 5Π4]Ὁ ἔποῖι γα [0 ΠΊΔ1, 
ΤῸ ἼΤΟΥ ἃ το ΕΥ̓ αἱά, ἐπαῦ οὨ]Π]Π ἄγθη Ροτπ 
ΟΥ̓ τες Βουθαῖθου τηᾶγ ἱπ ἀἀγ8 ἴο ΘΟΠῚ6 
014 πον, πα γεῦ ἀρδίῃ οἷἹσ οἰδν Ὑ156. 
Βαῦ- ἴον ἃ ποὺ [416 [Ὁ] ον Ἔ ἢ οἡ ἐΠπ6 οἱ .--- 
ὙΥδαῦ βεγναπὺ οἵ ἔπ Αομδθδηβ 566 1 εὑγάς 
ΗΠ ουνναγά, Πογδ] α οἵ ὑπεὶν πονν γαβοῖνε ῦ 

Ἐπίον τΑὰ ΤΗυ Βιῦ8. 
ΤΛΙΤΗΥΒΙῸΒ 

Ο νἱΐς οἵ Ηδβοῖονυ, ΡἢγΥυ σία᾽ 5 τηϊσ οϑῦ πος, 
ΑΡΠΟΥ ποῦ Π6 : 5016 ἰοῦ 5141} 1 δπποιιησα 710 
πὸ Ταμδδηβ᾽ Ποβῦ, ἔπ νοχα οἵ Ρε]ορβ᾽ 5οηβ. 

ΑΝΘΒΟΜΆΘΗΕ 
Ὑγπαῦ πονν ἢ---αν ἢ πνπαὺ Π] ρτεΐαος ἀοβὺ θερίη ! 

ΤΑΙΤΗΥΒΙῸ8 
ΤΗΐς ΟΠ], Πᾶνα ἔπεν ἀθοιοθα. Πον οδη 1 βὰν ἰδ ὃ 

ΑΝΘΗΟΜΆΘΗΕ 
Νοὺ.---ἰἢαῦ δ 514}} ποῦ πᾶνε ομϑ Ἰοτὰ υν ἡ} της ἢ 

ΤΑΙΤΗΥΒΙῸΒ 
Νοπα οὗ Ασμδθδηβ δ᾽ οἱ 518}} θὲ ἰδ Ἰογά. 

ἢ ΑΝΘΒΟΜΆΘΗΕ 
Ο Ηον ἢ Βετο, ἃ Ρῃνυρίδη γειηπδηΐ, 5141} μ6 θἷ46 ὃ 

ΤΑΙΤΗΥ ΒΒ 
[Κηον ποῦ σαπῦϊν πον ἴο ὈγεΈΔΚ 586 ἐἰαΐηρς ! 

ΑΝΘΒΟΜΆΑΘΗΕ 
ΤΠ ΔΩΚ5 ἴον τ᾿ γ 5ῃνπΚίπρ᾽, ξανὰ ποὺ Ὀυΐην ο»]Δα ἐἰα ΐη ρος. 

ΤΑΙΤΗΥΒΙῸΒ 
ΤῊΝ 50 τητϑὺ 616-- -σποα ποῖ ταπϑὺ Πὰν Π6 ΠΟΙΤΌΓ, 

ΑΝΘΒΟΜΆΘΗΕ 
ΔῊ τὴ !-ἃ γοῦβα 1] ὉΠὶ5 Ππὰπ Πγ ] ἀοη} 5 σοι ο ἢ 720 
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ΤΑΛΘΎΒΙΟΣ 
νικᾷ δ᾽ ᾿Οδυσσεὺς ἐν Πανέλλησιν λέγων---- 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 
αἰαῖ μάλ᾽, οὐ γὰρ μέτρια πάσχομεν κακά. 

ΤΑΛΘΥΒΙΟΣ 
λέξας ἀρίστου παῖδα μὴ τρέφειν πατρός, 

ὼ , ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΟὉ 
τοιαῦτα νικήσειε τῶν αὑτοῦ πέρι. 

ΤΑΛΘΥΒΙΟΣ 

ῥῖψαι δὲ πύργων δεῖν σφε Τρωικῶν ἄπο. 
ἀλλ᾽ ὡς γενέσθω, καὶ “σοφωτέρα φανεῖ: 
μήτ᾽ ἀντέχου τοῦδ᾽, εὐγενῶς δ᾽ ἄλγει κακοῖς, 
μήτε σθένουσα ἸΣΟΝ; ἰσχύειν δόκει. 
ἔχεις γὰρ ἀλκὴν οὐδαμῇ: σκοπεῖν δὲ χρή: 
πόλις τ᾽ ὄλωλε καὶ πόσις, κρατεῖ δὲ σύ, 
ἡμῖν δὲ πῶς “γυναῖκα μάρνασθαι μίαν 
οἷόν τε; τούτων εἵνεκ᾽ οὐ μάχης ἐρῶν 
οὐδ᾽ αἰσχρὸν οὐδὲν οὐδ᾽ ἐπίφθονόν σε δρᾶν, 
οὐδ᾽ αὖ σ᾽ ᾿Αχαιοῖς βούλομαι ῥ ῥίπτειν ἀράς. 
εἰ “γάρ τι λέξεις ᾧ χολώσεται στρατύς, 
οὔτ᾽ ἂν ταφείη παῖς ὅδ᾽ οὔτ᾽ οἴκτου τύχοι. 
συιγῶσα δ᾽ εὖ τε ταῖς τύχαις κεχρημένη 
τὸν τοῦδε νεκρὸν οὐκ ἄθαπτον ἃ ἂν λίποις, 
αὐτή τ᾽ ᾿Αχαιῶν πρευμενεστέρων τύχοις. 

ἘΣ ΒΘΟΉΎΑΡΟΝ 

ὧ φίλτατ᾽, ὦ περισσὰ τιμηθεὶς τέκνον, 
θανεῖ πρὸς ἐχθρῶν μητέρ᾽ ἀθλίαν λιπών. 
ἡ τοῦ πατρὸς δέ σ᾽ εὐγένει᾽ ἀπώλεσεν, 
ἣ τοῖσιν ἄλλοις γίγνεται σωτηρία, 

Ἂς 3 Ἂν, » 2 Ν δ 

τὸ δ᾽ ἐσθλὸν οὐκ εἰς καιρὸν ἦλθε σοι πατρη. 

1 ΝΑΙοΪτα ομπθη αύϊοῃ ἴον ἡμεῖς τε πρὸς «. . οἷοί τε. 



ΤΗΕΒΕ ΑΘσΘΗΤΕΙΒ ΟΕ ΤΆΟΥ 

ΤΑΙΤΗΥΒΙῸΒ 
Οἀγεβοιιβ᾽ Βρθθοῖ ἴο ἀββου Ὁ] 64 ΟΥ̓ 66 ].5 ρυοναι!ϑά.--- 

ἈΝΘΒΟΜΆΘΗΕ 
Ο Οοα ! Ο αοά! νῇηαῦ τθάβαγο ] 655 11] 15 τηΐπ ! 

ΤΑΙΤΗΥ ΒΙῸΒ 
 υπίπο Ποῖ ποῦ ἴο δῦ ἃ ΠΟΙῸ᾽ 5 50η. 

ΑΝΘΗΟΜΆΑΘΗΕ 
Μαν {κα γτεάς ἀοομπηίηρ' 50ὴ5 οὗ ἢϊβ Ῥγονδ]]} ' 

ΤΑΙΤΗΥΒΙΒ 
Ης παισὶ ΡῈ Πυυ] 6 ἔχου Ῥαξ]εηθηΐβ οὗ Τ τον. 

ΟΝ ν, [εἰ ὑΠὶ5 6, 50. νν 1561 58Π4}Ὁ ὕποιῖι 5ῃονν, 
ΝΟΥ οἸϊπρ' το Ὠΐπι, θα απ ΘΙ Κα θθαν ὑπ γ ραΐῃ, 
Νου, Ρείηρ βἰγεπρσίῃ!θββ, ἄγεατη ὑπαῦ ποι αὐ βἴγοησ. 
Εὸν πουπεῦα Παρ ποι ΠΕΙΡ: ποϑᾶβ υτιδὺ ὑποι 

τη κ--- 
Οἷὲν ἀπα Ἰονὰ τὸ ρΌ πε ; ὕποι αὐ Π6]α ἴπὶ {Π|18]] : 730 
Ηονν οδῃ οπ6 ψομηδη ἢσ!ὺ ἀραϊηβῦ οὐ οϑῦ ὃ 
Υπεγεΐουε 1 υνουἹα ποὺ 566 ἔπεα βεῦ οἢ βυυῦίε, 
Νοὺ ἀοίηρ ἁιιρῃξ 5ῃου]α Ὀγεεα ὑπ 66 βἤδτηβ οἱ βρίϊθ, 
ΝΟΥ οα με Δομδοθδηβ ΠΟ] ΤΑ] 5015. 
Εν, [δ ἴο νυυδῖῃ ΠΥ νγου 5 514}} τοῦδε ὑπΠῸ Ποβί, 
ῬΗΪς ΟΠ Πα 5141} πα πὸ θιτῖα], πὸ, ΠΟΥ τα ἢ. 
ΝΥ, Βο] 4 ἔν ρεᾶςβ, ἃπα τηθο κεν θοὸν ἴο ἔαϊε ; 
50 ποὺ πραγ] α 5Π41} ἔμοα Ἰἰεανο ἢΪβ. οΟΥ856, 
Απᾶ Κιπά]τον ἔπ6 ΔΟΠαθδηβ 5Π4]} ποι ἢ πα. 

ἈΝΘΕΒΟΜΆΘΗΕ 
Ο ἀαν]ηηρ οΠ114, Ο ρΡυϊσεα ἀθονα ἅ}} ρυῖςθ, 740 
ΤΠοῖ πυβὺ ’Ιεανς ὑπ γ ΡοοΥ τποῖ πον, αἴθ Ὀν [065 " 
ΤῊΥ [ἈΠ] Δεν 5 Ποσγοίβηη τα πο ἢ ἔπος, 
ΥΒΙΟἢ ἀπο οὐπεῖβ νγὰβ ἀ δ] νοσάποα. 
ΠῚ- εἰπε ἐπν ἐαυΠεΥ᾿ 5 Ρ ον 655 ννὰβ ἴον ἴπεε ' 
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ΤΡΩΙΑΔΕΣ 

ὦ , λέκτρα τἀμὰ δυστυχῆ τε καὶ γάμοι, 
οἷς ἦλθον εἰς μέλαθρον" "Εκτορός ποτε, 
οὐ σφάγιον υἱὸν Δαναΐδαις τέξουσ᾽ ἐμόν, 
ἀλλ᾽ ὡς τύραννον ᾿Ασιάδος πολυσπόρου. 
ὧ παῖ, δακρύεις ; αἰσθάνει κακῶν σέθεν ; 
τί μου δέδραξαι χερσὶ κἀντέχει πέπλων, 
νεοσσὸς ὡσεὶ πτέρυγας εἰσπίτνων ἐμάς ; 
οὐκ εἶσιν “Εκτωρ κλεινὸν ἁρπάσας δόρυ, 
γῆς ἐξανελθών, σοὶ “φέρων σωτηρίαν, 
οὐ συγγένεια πατρός, οὐκ ἰσχὺς Φρυγῶν" 
λυγρὸν δὲ πήδημ᾽ εἰς τράχηλον ὑψόθεν 
πεσὼν ἀνοίκτως, πνεῦμ ἀπορρήξεις σέθεν 
ὦ νέον ὑπαγκάλισμα μητρὶ φίλτατον, 
ὦ χρωτὸς ἡδὺ πνεῦμα: διὰ κενῆς ἄρα 
ἐν “σπαργάνοις σε μαστὸς ἐξέθρεψ᾽ ὅδε, 
μάτην. δ᾽ ἐμόχθουν καὶ κατεξάνθην πόνοις. 
νῦν, οὔποτ᾽ αὖθις, μητέρ᾽ ἀσπάζου σέθεν, 

πρόσπιτνε τὴν τεκοῦσαν, ἀμφὶ δ᾽ ὠλένας 
ἕλισσ᾽ ἐμοῖς νώτοισι καὶ στόμ᾽ ἅρμοσον. 
ὦ βάρβαρ᾽ ἐξευρόντες λληνες κακά, 
τί τόνδε παῖδα κτείνετ᾽ οὐδὲν αἴτιον ; 
ὦ Τυνδάρειον ἔρνος, οὔποτ᾽ εἶ Διός, 
πολλῶν δὲ πατέρων φημί σ᾽ ἐκπεφυκέναι, 
᾿Αλάστορος μὲν πρῶτον, εἶτα δὲ Φθόνου, 
Φόνου τε Θανάτου θ᾽ ὅσα τε γῆ τρέφει κακά, 
οὐ γάρ ποτ᾽ αὐχῶ Ζῆνά γ᾽ ἐκφῦσαί σ᾽ ἐγώ, 
πολλοῖσι κῆρα βαρβάροις" “Ἑλλησί τε. 
ὄλοιο' καλλίστων γὰρ ὀμμάτων ἄπο 
αἰσχρῶς τὰ κλεινὰ πεδί᾽ ἀπώλεσας Φρυγῶν». 
ἀλλ᾽ ἄγετε, φέρετε, ῥίπτετ᾽, εἰ ῥίπτειν δοκεῖ: 
δαίνυσθε τοῦδε σάρκας. ἔκ τε γὰρ θεῶν 
διολλύμεσθα, παιδί τ᾽ οὐ δυναίμεθ᾽ ἂν 

β 



ΤΗΕῈ ΘΑΟΘΉΤΕΚΙΒΒ ΟΕ ΤΕΟΥ 

Ο υυϊά4] ταΐπθ πα πΐοη αν] -ϑἔαγγθ, 
ὙΠ οΥ ΡΥ 1 οαπι6, ἔπη6 νναβ, ἴὸ ΗΕ δοΐου 5 ΠᾺ]], 
Νοῦ ἃ5 ἴο θθδν ἃ θᾶθῈ ἔου. ὐθοῖκϑ ἴο 5]ἅν, 
Νὰν, θυὺ ἃ Κίηρ ἴῸγ Αϑἰδ᾽ 5 ἔλα Ὁ] Ἰαπα ! 
Ομλ]α, ἀοβθὺ πο ψ 6 Ὲρ ὃ---ἀοϑῦ σοι ργ  Πο πα ἐπν 

ἄοοιὴ ἢ 
Μὴν στ ἐπῖπα παπάς οἸαΐοι, οἰ ρίηρ ἴο γὴν τῸ06, 750 
11Κς Πεαρ)ηνσ ἤδεῖηρ ἴο ποϑῖ]θ ᾿πθαῦ! τὴν ννῖπηρϑ ἢ 
Νο Ηροῖου, »]ουΐοιιβ 5ρ6 8: ἴῃ οΥἽ])}, 588] Υ156 
Εσοχη δαυτ, πα Ὀυϊηρίηρ ἔπ 66 46] ἸνΘοΥΆ ΠΟΘ. ΘΟΠΊ6, 
Νὸ Κιίηβιηδη οἵ ἔπ γ 51.686, πὸ τηϊσῦ οὐ ῬΠΥΥ ρα Π5 ; 
Βαυΐ, [ἈΠ]ΠΠ1η σ᾽ του ἢ. Πρ ἢ  ΕτοΣ ΠΟΥ 16 Ρθηρα, 
Ὀπριεοᾶ 5041} ποῖ ἄαΞ ἢ ἄνγαν ὑπν Ὀγθαίῃ. 

Ο τοπάθι πα 5] 1 Πρ’, συνθοῦ ἴο τηοῦποῦ, ϑυνεοῦ ! 
Ο Ραϊτὴν Ὀγθαῖῃ '---ἰη ναῖπ πα 4}] ἴῃ νϑῖη 
ΤῊΐ5 Ὀγδαβὺ ἴῃ συν δα]ησ- θα. παῖ παν δαγεα {πῃ 66. 
Μαΐη]ν 1 ὑγαναῖ] θα πα τνὰ5 βρεηῦ νυ} [0115 ! 160 
Νονν, Πα] ΠῸ ΠΟΤῈ Ὁ ὄνου, ἰδ ὕῃν τη που, 
ΕἸτησ ἔπεα οα Ποὺ ὑἐπαὺ θᾶγτα {πεθ, ἔννῖπα ὑΠ]Π6 ΔΙ ΤῚ5 
ΑΡοιυΐ τὴν νναϊβδῦ, ἀμ ἰὰν ὑπ ν 1105 ἴο μηϊη6. 

Ο ατθεῖκβ πο πᾶνε ΤΟ οὐ οὐ 6 Π {165 ππ-αὐθεκ, 
ΥΠΥ 5]αν ὑπὶ5. Ομ] 0 15. ρα 1685 ΠΟΥ οὗ 

ὙΤΌΠΡ ὃ 
Ο Τυπάδγοιιθ᾽ ΟΠ] 4, πὸ ΟΠ] οὗ Ζειι5 αὐτὸ ἴποα ! 
Νὰν, θαὺ οἵ τηᾶτν 5|Γ65 1 πᾶσα ἔπ66 ῬΟΙῚ : 
ΟἸΠΠ4 οἵ πε Ηδππητηρσ ὐγ86, οἵ ἔππνν οἢ1]4, 
ΟΥ Μυτάογ, 1) θαΐ, οἵ 411} δαυ τ -πυγξινοα ρΡ]αριια5 ! 
ΤΠδς πανοῖ Ζειιβ μεραΐ, 1 ἄάγε νοις, 110 
Α ουγ86 ἴο την ἃ Οὐδ ακ, ῬδυθΑΥΔ Π5 ΤΊΘῊΥ ! 
Νοῦν τα] 5εῖΖσα ἔπε, γΠῸ Ὀγ ὑπν θυρ ἢ ῦ ον 65 
ΕοΌ]ν Παβὺ νναϑίεα ῬὮγν οἱ δ᾽ 5 βἱουίουιβ ρ]αἴπβ ! 
Ταῖκαε Πίτη--- δ αν Πδποο, ἀπα Πυ1], 16 Π1] γε ψ}1] ;--- 
ΤΏδη ὁ Πἰΐ5 ἤθϑἢ ἔεαβὶ ᾿Ξ ΕῸΣ ψγὰ Ρϑυῖβῃ πον 
Βγ {πε (ὐοᾶβ᾽ ἄοοπι, ἀπα οἁηποῦ 5}|1614 οπα Ομ "Πα 
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ΤΡΩΙΑΔΕΣ 

΄ ᾽ “ ͵ βο, , 

θάνατον ἀρῆξαι. κρύπτετ ἄθλιον “δέμας 
καὶ ῥίπτετ᾽ εἰς ναῦν: ἐπὶ καλὸν γὰρ ἔρχομαι 
ὑμέναιον, ἀπολέσασα τοὐμαυτῆς τέκνον. 

ΧΟΡΟΣ 
, , Ψ,. ᾿ ῇ 

τάλαινα ροία, μυρίους ἀπώλεσας 
μιᾶς γυναικὸς καὶ λέχους στυγνοῦ χάρι». 

ΤΑΛΘΥΒΙΟΣ 
" “ , 4 Ν 

ἄγε παῖ, φίλιον πρόσπτυγμα μεθεὶς 
μητρὸς μογερᾶς, βαῖνε πατρῴων 
πύργων ἐπ᾽ ἄκρας στεφάνας, ὅθι σοι 
πνεῦμα μεθεῖναι ψῆφος ἐκράνθη. 
λαμβάνετ᾽ αὐτόν. τὰ δὲ τοιάδε χρὴ 
κηρυκεύειν, ὅστις ἄνοικτος 
καὶ ἀναιδείᾳ τῆς ἡμετέρας, 
γνώμης μᾶλλον φίλος ἐστίν. 

ΕΚΑΒΗ 

ὦ τέκνον, ὦ παῖ παιδὸς μὸ γεροῦ, 
συλώμεθα σὴν ψυχὴν ἀδίκως 
μήτηρ κἀγώ. τί πάθω ; τί σ᾽ ἐγώ, 
δύσμορε, δράσω; : τάδε; σοι δίδομεν 
πλή ἤγματα κρατὸς στέρνων τε κύπους" 
τῶνδε γὰρ ἄρχομεν" οἱ ᾿γὼ πόλεως, 
οἴμοι δὲ σέθεν' τί γὰρ οὐκ ἔχομεν ; 
τίνος ἐνδέομεν μὴ οὐ πανσυδίᾳ 
χωρεῖν ὀλέθρου διὰ παντός ; 

ΧΟΡΟΣ 

στρ. α΄ 
μελισσοτρόφου Σαλαμῖνος, ὦ βασιλεῦ Τελαμών, 
νάσου περικύμονος οἰκήσας ἕδραν 

4τὃ 



ΤΗΕ ὈΘΑΟΘΗΤΕΙΒ ΟΕ ΤΕΟΥ 

Ετοη ἀθαῖῃ. Ο πἴάε {Π|5 τυγθίοῃμοα θοαν οὗ τηΐπθ, 
Υρα, οαϑὺ ἰηἴο ἃ 5ῃῖ0. ΤῸ ἃ Ὀγ]4ἃ] ἔαϊν 
Ηδᾶνθο 1 αἰζαϊποα--], νηο Πάνα Ἰοβῦ τὴν 50} ! 

σηοιῦϑ 
Ο ᾶρ]655 Τ ον, ψγΠ0 Παβὺ Ἰοὺ ἀπ ΓΘ 5015 780 
ΑἸΙ ἔῸγ ομδ νγνοπηδ 5 βᾶκθ, ὁπ6 σοῦ ΑὈ ΠΟΥ α ! 

ΤΑΙ ΤΥ ΒΠῚΒ 
Οοπηο, οἢ1]14, ἔγνοια ἔπ ν ὑνΟΘ μα] ποῦ ΠδΥ᾽ 5. ΟΪΔ5 0 

Βυθακ ἀννᾶν : ἴο ὑπΠ6 Πεϊρηΐ οἵ {Π6 σοιΌμᾺ]} ἔαγα 
ΟΥ̓ τὴν ἴοννευβ ἀποθβίσαὶ ; [ον ἔῃ ν Ἰἰαβὺ σάβρ, 

Ας τῃς6 ἄοομι παῖ ἀδογεςα, πλδὺ θὲ στο ηογεά 
{Πογ6. 

Τὰν ΠΟΙ] οἡ ὨΪπὶ :--ἰἶ5 5ΒΠ 00] 5860} που] αἸηρ )6 
ὙΠῸ 5 τηδάθ ψῦποιῦ μῦν, ν οβο Ὀγοαβὺ ἀοῦ ἢ ΠΘΑΓ 
Α ϑριυῦ ποτα στ }}} 655, ὑπαὶ Βαΐθι ἢ ἴο Θράγο, 

Μοῖα πῃ {πὸ 5ριυῦ ὑπαὺ ἀν] οὐ ἴῃ της ! 
[χοιϑιέ ΑΝ ΘΒΟΜΆΘΗΕ, απὰ ὙΔΙΤΗΥ ΒΙ08 

γυϊ ἢ ΑΒΤΥΑΝΑΧ. 
ΗΕΟΌΒΑ . 

Ο οἢ1]4, Ο 5οὴ οἵ υΐμδ 111-ϑἰαυτθα 501, 7900 
{{π|]ρ]  θοιι5]ν τοῦς ἔῃ ν 116 15 ΡῸη 6 
τόμ ἔπ ν ποῖ ου πα πη6 ; ὙΥ̓ Παῦ ΠΠ{6 5Π4]}} 1Πἵνε ἢ 
ὙΠ αὶ ἀο ἴον {Π6 6, ΠΡ] 655 πα ὃ ΑἸ] νὰ οἂπ σἵῖνα 

Αὐτὸ βιττπηρϑ οὗ Πϑαάβ, ἀπ οα Ὀγθαβὺβ Ὀ]ονν5 γαϊπδα: 
ΤΠΘβα οἠΪϊν )8ὲ οὐδ! δ οδ᾽ 5 τὴηδ [ὉΓ οἷα ἔον ἢ 

ΟΠ Αμα [ὁγ {πθε  Υ̓ Παῦ βοδαῖῃε 15 οὗ τπιδ ππαϊίαϊηθα ὃ 
ὙγΠμαῦ Ιαὰοὸκ να ἴο πο] τ5 ἤτομ [61] ἀδϑιγποίο 5 

πε ουτηοϑὺ Π6]]--- 
Ετοπὰ {πὸ συνε ραπηρε ἄονῃ ἢ 

σεῦ 
Ο Τεΐασηομ, κίηρσ οὗ ἴπ6 πα ψ Ποτα {πΠῸ νης οὗ ἐπα 

ες ἢϊῖβ ἀγα τοιπηα 4] γη θ᾽ 5Πογ6,--- (έν. 1) 
ὟΠο ἀϊάς τπὰκο ὑΠεα ἃ ποπῖα ἴῃ ἐπ 1516 ἢ} πε ἔοδμη 

οἵ {Ππ6 568 γἱηρϑα γοσπα πα {Π6 5 ΡῈ 8᾽ ΤΟΔΥ͂, 800 
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[ο 5 ν᾿ Μ᾽ . “ Ψῳ0.:9 τᾶς ἐπικεκλιμένας ὄχθοις ἱεροῖς, ἵν’ ἔλαιας 

πρῶτον ἔδειξε κλάδον γλαυκᾶς ᾿Αθάνα, 

οὐράνιον στέφανον λιπωραῖσι τε κοσμον ᾿Αθήναις, 
Μ “Ὁ , 

ἔβας τῷ τοξοφόρῳ συναρι- 
4 Ἂν 6.5.9 7 , 

στεύων ἅμ᾽ ᾿Αλκμήνας γόνῳ 

Τλιον Ἴλιον ἐκπέρσων πόλιν ἁμετέραι 

τὸ πάροιθεν ὅτ’ ἔβας ἀφ᾽ “Ελλάδος, 

᾽ ἀντ. α 

ὅθ᾽ “Ελλάδος ἄγαγε πρῶτον ἄνθος ἀτυζόμενος 

πώλων, Σιμόεντι δ᾽ ἐπ᾽ εὐρείτᾳ πλάταν 

» Ν ΄ 7... 5 [4 “ 

ἔσχασε ποντοπύρον καὶ ναύδετ᾽ ἀνήψατο πρυμνῶᾶν 
Ν Ἂν ᾽ ΄ » ων “ καὶ χερὸς εὐστοχίαν ἐξεῖλε ναῶν, 

, Λαομέδοντι φόνον " κανόνων δὲ τυκίσμωτα Φοίβου 
Ν ’ Ὰ Χ πυρὸς φοίνικι πνοᾷ καθελὼν 

, ΄ Τροίας ἐπόρθησε χθόνα, 

δὶς δὲ δυοῖν πιτύλοιν τείχη περὶ Δαρδανίας 
Ψ Υ͂. » ,ὔ 

φονία κατέλυσεν αὐχμά, 

420 



ΤΗΕ ΘΑ ΘΘΗΤΈΕΒΒ ΟΕ ΤΕΆΟΥ 

ὙνΏοἢ νον ἔπ {46 Ἰοοκοῦϊν ἀρ ἴο {πὸ ρυϊάα οἵ {πὸ 
ΠΆΠ]Πονν ἐα Πεῖρ 5. νυ οβ6 τἱᾶρο ἤγβὺ ΠΟΥ, 

Αὐ ΑΥμεπαβ παϑῦ, ἴῃ ὑπ6 Ἰοναϑρ-ἰοϑὺ, ὑπῸ 
ΟἸἶνα ο,ΟΥ, 

Α οἴου Πδάνθη- Πρ, νποβα τδαΐδηουν Ὀυῖσηῦ ΑΥΠ ΘΠ 5 
ἴο Ὀἱπα ποὺ Ῥγοννς Ππαῖἢ [δ᾽ βῃ,--- 

Βτοῦμου- ὁ ἰο αἰ ϑὺ ὑπο οῸ τ} πὸ Ἰονα οὗ ὅπῸ6 ον, 
τ πΠῸ βοὴ οἵ ΑἸομηθπα, νοῦ ἐπα τπϑῖη 1 

[Ππἴο Πίαμη. θουπα, ἕο γτὰΖα ἴὸ ὑπὸ ογυοιυηα οἷα οἷὐν, 
ἀν βίη οὐσ ΠῚ Π}5. θΔΠΘ6, 

ὙΠ 6η ἤτοι Η6]185 αἴαν ἔποι 15 Ὁ ννοπα τὸ {πὸ 
ὙᾺΥ ἴηι ὑπ οΪάθῃ αν, 

(ληι. 1) 
ὙΠ θη {πε ἤοννον οἵ ὑπὸ απ ΠΡΌ ΕΗ ΟἸ]αθ᾽ βἔγα πα 6 

Ιεα, ποθ νυ δῦ} ννὰβ ΘΠ Ϊ  Π]6 4 506 
Εὸν ὑπὸ οἰθθας ἀθηϊθα ; ἅΠη6 ἢ βαγϑα »6βί46. ἔαϊν- 

ΥἹΡΡΙΠ Πρ Βιμηοῖθ Ποοα {Π 6 οδν 
ΤΠγοαρῚν ὅπ ρα Π 5 ὑπαῦ πα Ρ] ΒΗΘ οὐ ὑπ6 868, πα 

ἸΑ5ῃ6α ὑπὸ σγοαῦ βύθυη- αυνϑοῦβ ἴο αν 5. ἤτηη 
ἤσουν, [πουυϊηρ γα, 

Απα Ράᾶγα ἔτουὴ ὑπ βὴρ ὑπ6 θὸν ἴπ [νἶ5. ονἱρ 
ΔΑ ἄθδαϊν ὑπίηρ ἴο ἀπ ὑγαϊζου Κίηρ ; ἀπα {ΠῸ6 νν}}5 

Ρἰππλυποῦ-ἰον ]]6α οἵ ῬΠοοθιι5 ἴῃ ναΐῃ 
Ὑν1} {πὸ πότος γϑα Ὀ]αϑῦ οὐ ὅπθ ἥτε πῈ οαβὲ ἴο δαυῦῃ, 

πα Π6 Παυυϊοα {πε Ττο͵δη Ρ]δΐῃ : 
δα, νος αἸα 1Ὁ [411] ὑπᾶῦ {πῸ σονοπὰ] οὐ 1)αγδηιι᾽ 

ἴοννθυβ, Ὀ. 5ρΡ6 δι -βὑγ Κ6 5 ὑνναὶη [1[ἅγ. 
ΒΠαίζεγθα πα γεϑηΐ, 411 Ὀ]οοα-οϑρυεηῦ ἴῃ σαΐῃ 

1 Ζριιβ ρᾶνθ ἰο Ιδοιηθάοῃ, ἴδίμο οἱ Οδηῃγμηθᾶθ, ἃ 
 ἰρδὴ) οὗ ᾿πηϊηοῦίαὶ οπαγϊού-οἰοθαθ. ὙΥΠΏΘη {πὸ Ἰ᾿ἰαπα νγὰβ 

γαβύθα ὈΥ ἃ ατγαρομθ, ὑπ ἰκησ ῬΓΟΙ 56 4 ὑΠπ6 56. ΠΟυβῸ5. ᾧὸ 
Ἠροτοι]65, 1 6 νου] 5]αν 10, αὺ αἴξοννναγβ. τ 614 ὑπ6 
τονναν. ὅο Ἠθύοα]οβ. Β81164. ἀραϊηθδῦ ΤΟΥ νἱὺ ἢ ἃ Ἡδ]]6η6 
ποϑῦ δηἃ ἀδδϑύγονβα ἴῦ. 
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ΤΡΩΙΑΔΕῈΣ 

᾿ ᾿ς Αϑε πα χν.. 4 μάτων ἄρ᾽, ὦ χρυσέαις 
᾽ γ᾽ Υ͂ Ἀ ᾿ 
ἐν οἰνοχόαις ἁβρὰ βαίνων, 
Λαομεδόντιε παῖ, 
γ͵ Ἁ "' 7 
Ζανὸς ἔχεις κυλίκων 

7 , 7ὔ 

πλήρωμα, καλλίσταν λατρείαν" 
ὧ δέ σε γειναμένα πυρὶ δαίεται: 

᾿ , [ 

ἠιόνες δ᾽ ἅλιαι 
.] "“" ᾿] Ί δ᾽ ΄ Ν Ν 

ἰαχοῦσ᾽" οἷον δ᾽ ὑπὲρ 
οἰωνὸς τεκέων βοᾷ, 
αἱ μὲν εὐνάς, αἱ δὲ παῖδας, 

΄ 

αἱ δὲ ματέρας γεραιάς. 
᾿ Ν Ν Ν 

τὰ δὲ σὰ δροσόεντα λουτρὰ 
γυμνασίων τε δρόμοι 
βεβᾶσι: σὺ δὲ πρόσωπα νεα- 
ρὰ χάρισι παρὰ Διὸς θρόνοις 
καλλυγάλανα τρέφεις" 
Τριάμοιο δὲ γαῖαν 
“λλὰς ὥλεσ᾽ αἰχμά. 

"βρως "ρως, ὃς τὰ Δαρ- 
δάνεια μέλαθρά ποτ᾽ ἦλθες 
οὐρανίδαισι μέλων' 
ὡς τότε μὲν μεγάλως 
Τροίαν ἐπύργωσας, θεοῖσιν 

“- ᾽ 7 κ᾿ . 53 
κῆδος ἀναψάμενος. τὸ μὲν οὖν Διος 
οὐκέτ᾽ ὄνειδος ἐρῶ" 
τὸ τᾶς δὲ λευκοπτέρου 
“Αμέρας φίλιον βροτοῖς 
φέγγος ὀλοὸν εἶδε γαῖαν, 
Ψ ΄ " εἶδε περγάμων ὄλεθρον, 

1 ΤΙηΠογῇ : ον ἴαχον οἷον οἰωνὸς ὑπὲρ οἱ Μ5 5. 

στρ. β 

ἀντ. ' 



ΤΗΒΕ ΘΑ ΘΗΤΕΕΗΒ ΟΕ ΤΕΆΟΥ 

Ϊη ναΐπ, Ο ποὺ ψγῆο τὸ ρδοίηρσ ποὺ Ὁ ἀε]ΐοαξε 
[εεῦ πεσε ἐπα οἢ 4] 1665 5}}1Π6 (δέν. 9) 

ΑἸ]-ροϊάεη, Ο [δομμεάοη᾽ 5 ΠΕΙ͂Γ, 
[5 ἐπε οῇϊος ἐπῖπα ἴο Ὀτίμπα τ} ἐπε νης 

ΤῊΣ ρορθ]εῖς οὗ Ζειιβ, ἃ βεύνίοα ἔδίγ,--- 
Απα {πε Ἰαπᾶ οὗ ἔῃν ἱστίη ἴπ ἀενουσίηρ ἢδηιθ 15 

ΤΟ] ]εα ' 
ΤΌΤ ΠΟΙ ὈγΙπΠ6-ἀΔοῃεα θεδοΠες ἃ οὐγίηρ ἰς Πεατά, 

ΔΥΠΟσα τνα1}} ΠΕῚ ἀδιρηξευβ, ἀθ βῃ στ κείῃ ἐπε Ηἱνα 
Θ᾽ εὐ με πεϑβὲ οὗ μεσ Ὀγοοά [εξ οο]α.-- 

ὉΓ {πεῖ Ἰοσὲ Ἰἰοτάβ βοῖηθ, ἔογ ἐπεῖν. Ὁ] ἀνε π᾿ 5 
ἄοοπὶ 

ΤΊΠδςθ, ἔῃοβα ἔου ἐμ εῖν τηοΐθοτς οἱ. 
ὉΠ6 46 ἔπε οοοὶ] Ραὶῃβ ἀεννν-] βῃϊησ, 
πα {Ππ σοῦγθο5 ΠΕΓῈ γδοδα ἢν ἔεες τυ 1 6- ἤλοθίησ: - 
αἴ ἔῃοα, τ ἢ ἔπ ν νοι ἕαςε σἹογν-ΠςΓε ἢ 
ὙΠ ἐπε Ρεδυΐν οὗ ρεδοθ, Ὀν ἔπ. ἔβγοης ἀοβὲ 

βἴδῃα 
ἔΖευ5,---ηα {πΠῸ Ηε]]Ὲ πὸ βρεαῦ μα βυηϊἴεη 

Ῥυίαμη 5 ἰαηα ! 
(Ήπι. 2) 

Ιρνε, Ο Τονε, ψῆὸ ας Ὀγοοα Δῦρονε Παυάαμίδη 
[4115 ἴπ ἔπε οἰάξη ἄδνϑ, 
ΤΉΤΠΠ τ πσ ἔπε Πδαγὶς οὗ ἀρ] ἀοὺς ἴῃ ΠδάνἘ, 

ὕπῖο νυιῆδὲ ΠΙσῃ Ρ]δος αἰαςὲ ἔμοι ἔπ Π πρταῖςα 
Ἴσον, γΠεπ ἴο ΠΟΙ νγὰβ δἰ πῖέν σίνεη 

ὯΠ ὑπε Οοαβ "γν ἔπεα "---Βυΐ ἔπε ἀεα]π ρος οὗ Ζειιβ 
584}} τὴν ἴοηρτια 

ἐξαϊπξ πὸ τόσα Ἱἢ ἐπα Ὀσεδίῃ οὗ Ὀ]απης : 
Ὁ ἐπε Ἰσῃς οὗ Αατογα, ἐπα τυ εἶξε -πυϊησεα ἤδλπια 
Ηεϊ]ὰ ἀδδγ 4}}1 τπηογΐα}5 διηοης, 
1} ΒΑ] εἴ] δάση αἸ4 ὁπ τον] πα σ]θδπη, 
Δπα ΠεῚ ἴοννε β 58 Ταϊηνγαγ ἤϊπης, 
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ΤΡΩΙΑΔΕΣ 

τεκνοποιὸν ἔχουσα τᾶσδε 
γᾶς πόσιν ἐν θωλάμοις, 
ὃν ἀστέρων τέθρυππος ἔλα- 
βε χρύσεος ὄχος ἀναρπάσας, 
ἐλπίδα γᾷ πατρίᾳ 
μεγάλαν' τὰ θεῶν δὲ 
φίλτρα φροῦδα Τροίᾳ. 

ΜΕΈΝΕΛΑΟΣ 
ὦ καλλιφεγγὲς ἡλίου σέλας τόδε, 
ἐν ᾧ δάμαρτα τὴν ἐμὴν χειρώσομαι 
“Ἑλένην: ὁ γὰρ δὴ πολλὰ μοχθήσας ἐ ἐγὼ 
Μενέλαός εἰμι καὶ στράτευμ᾽ ᾿Αχαϊκόν. 
ἦλθον δὲ Τροίαν οὐχ ὅσον δοκοῦσί με 
γυναικὸς εἴνεκ᾽, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἄνδρ᾽ ὃς ἐξ ἐμῶν 

δόμων δάμαρτα ξενωπάτης ἐλήσατο. 
κεῖνος μὲν οὖν ἔδωκε σὺν θεοῖς δίκην 
αὐτός τε καὶ γῆ δορὶ πεσοῦσ᾽ ᾿Ιϑχλληνικῷ. 
ἥκω δὲ τὴν τάλαιναν, οὐ γὰρ ἡδέως 
ὄνομα δάμαρτος ἥ ποτ᾽ ἣν ἐμὴ λέγω, 
ἄξων: δόμοις γὰρ τοῖσδ᾽ ἐν αἰχμαλωτικοῖς 
κατηρίθμηται Τρῳάδων ἄλλων μέτα. 
οἵπερ γὰρ αὐτὴν ἐξεμόχθησαν δορί, 
κτανεῖν ἐμοί νιν ἔδοσαν, εἴτε μὴ κτανὼν 
θέλοιμ᾽ ἄγεσθαι πάλιν ἐς ᾿Αργείων χθόνα. 
ἐμοὶ δ᾽ ἔδοξε τὸν μὲν ἐν Τροίᾳ μόρον 
“Ελένης ἐᾶσαι, ναυπόρῳ δ᾽ ἄγειν πλάτῃ 
᾿λληνίδ᾽ εἰς γῆν κὦτ᾽ ἐκεῖ δοῦναι κτανεῖν, 
ποινὰς ὅσων τεθνᾶσ᾽ ἐν ᾿Γχίῳ φίλοι. 
ἀλλ᾽ εἶα χωρεῖτ᾽ εἰς δόμους, ὀπάονες, 
κομίζετ᾽ αὐτήν, τῆς μιαιφονωτάτης 
κόμης ἐπισπάσαντες" οὔριοι δ᾽ ὅταν 
πνοαὶ μόλωσι, πέμψομέν νιν ᾿Ιχλάδα. 



ΤῊΕ ὈΛΌΘΗΤΕΒΒ ΟΕ ΤΆΟΥ 

ΑἹΡΕΙ͂ ἴῃ νυ 44] ον ον 516 ΟΠ υ 964 
Α 8ὸὴ οὔ ἔπ Ἰδπηα ἴῃ Πδὺ βρν ἐΠαῦ Πα Ὁ ἢ Ρ υΙ9 θα, 
Α Θροῖϑα Ποιὰ ἃ οΠανοῦ οἵ φρο] βἴαν-ϑθ] μα 
Εν θη δα ἔλθ δαγ δ, {πα} }}15 απ τἱρ ὐ Ἰοὸν 

Ι͂ὴ πορο---πᾶν, 4}} Ἰονηρ κἸ Πα 655 15. ἐπα 
Οἱ Οοάς ἴον ΤΊον ' 

Επίον Μενεινλὺρ τὰ αἰἰοπα αηί5. 

ΜΕΝΈΠΑΌΒ 

ΗΔ1], ἔπου ἔα 1γ-5 πη ρ᾽ ΞΡ] 6 ποι οὗ γοὴ 511, 
ὙΠ ΘΕ 1 5141} τηαϊκα οαρίατα οὗ τὴν τ]ὰ 
Η ]θη, --ον 1 δ ἢ ἐπαὺ ἐγανα θα 5ογα, 
Ι Μομεοΐαδιβ, νὰ ὑπ 6 Ασομ αθδη ἰνοϑῦ. 
ΝΟΥ 50 ΤηῈ10}} σάπη6 1, 5 τπθη ἄθθμι, ἴο ΤΟΥ 
Βὸν ποὺ, θαῦ ἴοὸ ἀνθπρδ Τη6 ὁ. {Π6 τηδῃ, 
116 ἐγαῖτου σιιθϑῦ ν Π10 5ἴο 16 τὴν ψ] 6 ΤΥ. Π16. 
Ης "ν Ηδανθη᾿ 5 ̓6]Ρ παῖ] μαῖα πὸ Ροπα]ῦυ, 
Ης μπᾶ ἢἶ5 Ἰαπαᾶ, ὃν δ ]]δ πα 5ρθαῦβ ἰδ] Ἰονν. 
Ι οοτηδ ἴο 816 ἐπε ἀσουγβδα,---Ἰοῦ ἢ ἀμ 1 
Ἴο πᾶτηθ ΠῸῚ ψἱΐθ, πὸ ἴῃ ἀὰγϑ μαβϑὺ υνὰβ ταΐπὸ ; - 
ΕῸΣ ἴῃ ἔΠ656 τηληβίοηβ οἵ οαρυϊν!ῦν 
Νιυπμηθεγεα 516 15. ἢ οὐ ευβ, ΤΊΟ] Δ π ἀἈ1η68. 
ἘῸΣ παν, ὈΥ ὑγᾶνδ} οἵ {Π|6 5ρϑᾶσ γΠῸ ἼνΟῃ, 
να ΠΕΥ ἴο π16, ἴο 518Υ, οἵ, 8ἃη 1 ψοι]ά, 
Τὸ 51ὰν ποῦ, θαΐ ἴο ἴακα ἴο Αὐρὸβ ὕδοκ. 
Απά 1 νϑ5 ταϊπ δα ἴο γθρυίενα ἔγοπῚ ἀοοτὴ 
ΗεΙεη ἴῃ Ἴτον, θὰ τ ἢ ΚαΘ]-Θρθθαϊηρ' ΟδΣ 
ΤῸ "»εᾶν ἴο ὅτϑθοοθ, ἴο γ᾽ θ] 4 Ποὺ ἔπεγα ἴο ἀθδίῃ, 
Ανδηρίηρ' ἃ}1} τὰν 16 η45 ἴῃ ΠΙμΠη 5181]. 
Οπ, μη ἢ ἴο ἐπα ραν] οηβ, πο ΠΟ] 6 ἢ ΤΪΠ6 ; 
Βυΐηρ ΠΘΥ, Πα Ὀγ ΠΟΙ τη 6γ- τ ο]ςί πο ΠΑ] 
Ηλ]6 ἤρου τἢ ἴο τη : ἔπ θη, 500. ἃ5 [νου ]ηρ᾽ νυν Πη45 
54}} ]ονν, ἴο ΗΠ 6]185 νν}}} νὰ βΒρεεα Ποὺ οη. 

[Παοιιι αἰ ορπεαγιίς. 
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ΤΡΩΙΑΔῈΣ 

ἘΚΑΒΗ 
ὦ γῆς ὄχημα κἀπὶ γῆς ἔχων ἕδραν, 
ὅστις ποτ᾽ εἶ σύ, δυστόπαστος εἰδέναι, 
Ζεύς, εἴτ᾽ ἀνώγκη φύσεος εἴτε νοῦς βροτῶν, 

προσηυξάμην σε; πάντα γὰρ δι᾿ ἀψόφου 
,ὕ ΄ κ , κ ἌΣ αν ἿᾺ 

βαίνων κελεύθου κατὰ δίκην τὰ θνήτ᾽ ἄγεις. 
ΜΕΝΕΛΑΟΣ 

νὰ »ν » Ν [ 3 7, -“ 

τί δ᾽ ἔστιν ; εὐχὰς ὡς ἐκαίνισας θεῶν. 
ἘΚΑΒΗ 

ἘΣ ΩΝΣ , ᾽ ᾽ - ΄ , 
αἰνῶ σε, Μενέλα᾽, εἰ κτενεῖς δάμαρτα σήν. 
ὁρῶν δὲ τήνδε, φεῦγε, μή σ᾽ ἕλῃ πόθῳ. 
αἱρεῖ γὰρ ἀνδρῶν ὄμματ᾽ ̓  ἐξαιρεῖ πόλεις, 
πίμπρησι δ᾽ οἴκους: ὧδ᾽ ἔχει κηλήματα. 
ἐγώ νιν οἶδα καὶ σὺ χοὶ πεπονθότες. 

ΕΛΕΝΗ 
Μενέλαε, φροίμιον μὲν ἄξιον φόβου 
τόδ᾽ ἐστίν: ἐν γὰρ χερσὶ προσπόλων σέθεν 
βίᾳ πρὸ τῶνδε δωμάτων ἐκπέμπομαι. 
ἀτὰρ σχεδὸν μὲν οἷδά σοι στυγουμένη, 
ὅμως δ᾽ ἐρέσθαι βούλομαι γνῶμαι τίνες 
“ΓΛ Ν Ν - Σ᾽ κα - , 

Ιύλλησι καὶ σοὶ τῆς ἐμῆς ψυχῆς πέρι. 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ 
οὐκ εἰς ἀκριβὲς ἦλθες, ἀλλ᾽ ἅπας στρατὸς 
κτανεῖν ἐμοί σ᾽ ἔδωκεν, ὅνπερ ἠδίκεις. 

ΕΛΕΝΗ 
Γ “- "Α , 

ἔξεστιν οὖν πρὸς ταῦτ᾽ ἀμείψασθαι Χόγῳ, 
ὡς οὐ δικαίως, ἢν θάνω, θανούμεθα ; 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ 
οὐκ εἰς λόγους ἐλήλυθ᾽, ἀλλά σε κτενῶν. 

ΕΚΑΒΗ 
Μ ᾽ “ Ν 7 “ΟΣ »ἦ ΄, ἄκουσον αὐτῆς, μὴ θάνῃ τοῦδ᾽ ἐνδεής, 
Μενέλαε, καὶ δὸς τοὺς ἐναντίους λόγους 



ΤΗΕῚ ΘΒΑΠσΘΘΗΤΕΙΚΒ ΟΕ ΤΕΟΥ 

ΗΕΟΌΒᾺ ; 
Ο Ἐδυὶ 5 ρΡΡδασου, ἔποι Πο56 ἐΠγοη 6 15 Ελαγ]}}, 
ὙνΠοθ δου ἔμοὰ ΡῈ, Ὁ ρμαβῦ οἷν ἢηάίμηρ ουὖ, 
Ζεὰ5, ΡῈ ποὺ Ναξαγε 5 Πανν, οὐ ΜΙΠπα οὗ Μδῃ, 
ΤΗΘ6 1 ἴῆνοκε ; ἔου, ἐγοδαϊηρ σοι] 655 ρα ]}5, 
Τὸ «[πδεϊοθ᾽ σοὰ] ἔποιι ὈΥ Πρ 5Ὁ 4}1 ππουία] {Πρ5 

ΜΕΝΕΓΑΌΒ 
Ηον πον ἢ---ὐν ῃαῦ βίσαπ ρα Ῥγάγον ὑΠῖὶ5 απΐο πε αοας ἢ 

ΗΠΕΟΌΒΑ 
ΤΠΔηΪ.5, ΜΈ πεϊαῖβ, 1 ὑπο βὰν ἔν ψΐε ! 890 
Υεῖῦ, βθοῖπρ, θανγασα ΠΟΙ 501-Θη ἘΠ} ]]1 Πρ 506]5. 
5116 5παγοῦῃ Πη6 5 δ 65, 5η6 ἀδβυ ον θυ τον, 
516 θαυ ποῖ ἢ ΠΟμγ65, 5160) ΠΟΙ Θπο Πα πηδπΐς Ἀγ6. 
Ι πα ὑποῖ Κπονν ΠοῚ-- 41} νη ἤᾶνο σαν Κπον. 

Ἰμίον μΈμΕν, παίοα ον ὃν αἰ ομεαη 5. 

ΗΕΓΕΝ 
Ο Μεμεοΐαλυβ, ἔουτου- γα ον ῦ ἴ0 Τὴ6 
15 ργο 6 ἴθ; ἴον Ὀγν την βουνδηῦβ᾽ ΠαηὯ5 
Εουτῃ οὔ {π656 τεηῖς νυ 1} ν]] θη ο 6 ἅτὴ 1 Πα]. 
Βεΐ, ὑπο ρἢ νν6}]-πὶρὴ 1 Καονν πη6 ΡΠ οΥγεα οἵ {Π 66, 
Βαϊ ψνου]α 1 5 νι παῦ ὑπ6 ἡ δοϊβίοη ἴ5, 
ΤοὺομΒίη σ᾽ τὴν 116, οὗ {π6ὲ ἀπα οἵ ἐπε ατεοῖκβ 900 

ΜΕΝΈΠΛΌΒ 
Νὸὼ πἰοοὶγ-α]αποεα νοῖϑ-- νὴ} ὁπ δοοογ 
ΤῊΘο ὑπ ποϑῦ σᾶνα ἴο τπθ, πε ΟΡ Θέ, ἴο 518 γ. 

ΗΕΈΓΕΝ 
Μὰν 1 {πδη Ρ] δα ἴῃ δηθυνοι Πουθαηΐο, 
ΤΠαῦ, 16 1 αἴθ, ἀπ] αϑῦ]ν 1 5}.8}] αἷα ἢ 

ΜΕΝΈΠΑΟΒ 
Νοῦ ἴον ἀδρθαῖθ, ἔθου βαγίησ ἃΠῚ 1 ΘΟΙΊ6. 

ΗΕΟΌΒΛ 
Ηδᾶν πεῖ, ἐπαῦ Ἰδοϊείησ ποῦ ὑΠἰ5 θΟΟ 5116 ἢἶἴο, 
Μομπεῖαδιβ ἢ πα ἴο πᾶ νομπο βαΐε ἴο Ρ] ελα 
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ΤΡΩΙΑΔῈΣ 

ἡμῖν κατ᾽ αὐτῆς: τῶν γὰρ ἐν Τροίᾳ κακῶν 
οὐδὲν κάτοισθα. συντεθεὶς δ᾽ ὁ πᾶς λόγος 
κτενεῖ νιν οὕτως ὥστε μηδαμῶς φυγεῖν. 

ΜΈΝΕΛΑΟΣ 
σχολῆς τὸ δῶρον: εἰ δὲ βούλεται λέγειν, 
ἔξεστι. τῶν σῶν δ᾽ εἵνεχ᾽, ὡς μάθῃ, λόγων 
δώσω τόδ᾽ αὐτῇ, τῆσδε δ᾽ οὐ δώσω χάριν. 

ΕΛΈΝΗ 
ἴσως με, κἂν εὖ κἂν κακῶς δόξω λέγειν, 
οὐκ ἀνταμείψει πολεμίαν ἡγούμενος. 
ἐγὼ δ᾽, ἅ σ᾽ οἶμαι διὰ λόγων ἰόντ᾽ ἐμοῦ 
κατηγορήσειν, ἀντιθεῖσ᾽ ἀμείψομαι 
τοῖς σοῖσι τἀμὰ καὶ τὰ σ᾽ αἰτιάματα. 
πρῶτον μὲν ἀρχὰς ἔτεκεν ἥδε τῶν κακῶν 
Πάριν τεκοῦσα" δεύτερον δ᾽ ἀπώλεσε 
Τροίαν τε κἄμ᾽ ὁ πρέσβυς οὐ κτανὼν βρέφος, 
δαλοῦ πικρὸν μίμημ᾽ : ᾿Αλέξανδρόν ποτε. 
ἐνθένδε τἀπίλοιπ᾽ ἄκουσον ὡς ἔχει. 
ἔκρινε τρισσὸν ζεῦγος ὅδε τριῶν θεῶν: 
καὶ ἸΤαλλάδος μὲν ἣν ᾿Αλεξάνδρῳ δόσις 
Φρυξὶ στρατηγοῦνθ᾽ “Ἑλλάδ᾽ ἐξανιστάναι, 
“Ἥρα δ᾽ ὑπέσχετ᾽ ᾿Ασιάδ᾽ Εὐρώπης θ᾽ ὅρους 
τυραννίδ᾽ ἕξειν, εἴ σφε κρίνειεν ἸΠάρις' 
Κύπρις δὲ τοὐμὸν εἶδος ἐκπαγλουμένη 
δώσειν ὑπέσχετ᾽, εἰ θεὰς ὑπερδράμοι 
κάλλει. τὸν ἐνθένδ᾽ ὡς ἔχει σκέψαι λόγον" 
νικᾷ Κύπρις θεά, καὶ τοσόνδ᾽ οὑμοὶ γάμοι 
ὦνησαν ᾿ὡλλάδ᾽, οὐ κρατεῖσθ᾽ ἐκ βαρβάρων, 
οὔτ᾽ εἰς δόρυ σταθέντες, οὐ τυραννίδι. 
ἃ δ᾽ ηὐτύχησεν λλάς, ὠλόμην ἐγὼ 
εὐμορφίᾳ πραθεῖσα, κὠνειδίξομαι 
ἐξ ὧν ἐχρῆν με στέφανον ἐπὶ κάρᾳ λαβεῖν. 



ΤΗΕ ΘΠΑΠυΘΗΤΕΙΒΒ ΟΕ ΤΕᾺΟΥ 

Αραϊηϑὲ ποῦ. ΟΥ̓ Ποὺ ὃν] ἡνου]ς ἴῃ ΤΟΥ 
Νοιρις Ἰππονν δῦ ὑπο : τΠ6 016 ἴα]δ, βοὺ ΤΟγἘ ἢ Βγ τη6, 
54}} ἴο ἀδαῦῃ ἄοοπι ποὺ, ραϑῦ 4}} πορα ἴο θβοᾶρε. 910 

ΜΕΝΕΚΑΟΒ 

ΤῊΪ5 5.15 ἄοὶαν : γεῦ, 1{ 516 ἔα νου] σρεὰκ, 
16οὐ θυ. Εὸν {πην ψνουθ᾽ 5άΚ 1 σγαμὲ ἢν {Π|5, 
Βυΐ ποὺ ἴον Ποὺ βαϊκθ, ᾿εὖ ποὺ [506 ἀϑϑινϑα. 

ΗΕΓΕΝ 

Ῥουοῃδηο6, ΟΥἩ 5Βροὰϊκ 1 ΜΕ ]]}, οὐ 5ρθὰκ [1], 
ΤΊνοα νὴ ποῦ ἀπηϑυνοῦ, σοπ ]ηρ᾽ τη6 ἃ ἴῸ6. 
Υεῦ ψΠ]1 ππθοῦ βοὴ οΠαυροΒ ἃ5 1 661), 
1 ἴοι ννου]αάϑὺ τϑάβθοῦ ἢ τηθ, ὑπο μου] σοι 

Ὀυίηρ, 
Απᾶ ψΠη] οοηΐτομῦ νυ ἐπίπε ᾿παϊοξπηθηῦ γηΐηο. 
ΕἸνβῦ, 5616 θγουρηῦ ον ἢ {Π6 βοῦγος οἵ 411 {π656 1115, 
Ὑγηο Ὀγουρηῦ Του Ῥάτὶβ : ὑπ θη, ΒΟ. ΤΊΟγ ἀπ θ6. 990 

ΤῊΣ οἱα Κίηρ ταϊηθ4, 5αγίπρ ποῦ ὑπὸ μὰ θ6 
ΑἸΘΧαπαθυ, θᾶ] 6 μὰ] βθυαθ]απος οἵ ἃ οτος. 
ὙΤΠογθαίου, μουν Ὀ6Ε611 ὑπ 56 4161, ΠΘὰν :---- 
ΨΦυᾶσα Π6 βθεοῦτηθ οἵ ἔποβο ὕπγεο οα465565. 
ΤΠ15 σαογάοη Ρα]]ὰ5 οἴου α τπιηΐο Ὠΐπ)- - 
“ΤΥογ᾽ 5 Πποϑίβ ἕο ναπα 5} Η 61185 5Π4}0 ἔποιι Ἰοδά, 
ΓοΥβῃ1ρ ο᾽οΥ βία, πα ο᾽δὺ Εἰ ατορεἾ 5 θομ 45, 
ΤῈ Ῥαυὶβ πᾶ σοα Ποὺ [αϊγοϑῦ, Η νὰ ρυοῆενθά. 
Ογρυῖβ, νυ ἢ γαρῦανοιβ Ὀχαϊδίπηο Οὗ τὴν ᾿οδαΐν, 
Οὐεα, ““ΤΠΐπε 516 5Π4}} "0ὲ 11 οἴαπα ργεξενγοα 950 
Α5 [αἰγεϑὺ. Μαγκ ψῇδῦ ξΟ]Π]ονν οἰ ἢ ὑπουθ γομι :--- 
ΟΥὐρυῖβ ΡΥ να 1}5 : ὑΠ18 θοομ τὴν Ρυ164] Ὀγουρηΐ 
Τὸ ατεθοε-- γα 76 ποῦ ἴο ἔογεὶ ἢ [065 δα  Πγ}166, 
Νοὺ θαυ] 6- οὐ 6 ], ΠΟΥ ᾽ποαΐῃ ἃ ἀδβροῦ Ρονεα. 
Βυδ 1 Ὀν Ηδε]]α5᾽ σοοα- ΠΡ νγὰβ ὕπάομπα, 
5014 ἴον τὴν θεδυῖν ; ἃπα 1 ἃτὴ ΤεριΌ Πα 
ον ὑπαῦ [Ὸν τ᾽ Βίοἢ 1 5Βῃου]α Πᾶνα βανπεα ἃ οΥΌῈ ! 
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οὔπω με φήσεις αὐτὰ τἀν ποσὶν λέγειν, 
ὅπως ἀφώρμησ᾽ ἐκ δόμων τῶν σῶν λάθρᾳ. 
ἦλθ᾽ οὐχὶ μικρὰν θεὸν ἐ ἔχων αὑτοῦ μέτα 
ὁ τῆσδ᾽ ἀλάστωρ, εἴτ᾽ ᾿Αλέξανδρον θέλεις 
ἐν ΔΞ προσφωνεῖν νιν εἴτε καὶ ἸΠΤάριν' 
ὅν, ὦ κάκιστε, σοῖσιν ἐν δόμοις λιπὼν 
Σπάρτης ἀπῆρας νηὶ Κρησίαν χθόνα. 
εἶεν. 
οὐ σ᾽, ἀλλ᾽ ἐμαυτὴν τοὐπὶ τῷδ᾽ ἐρήσομαι: 
τί δὴ φρονήσασ᾽ ἐκ δόμων ἅμ᾽ ἑσπόμην 
ξένῳ, προδοῦσα πατρίδα καὶ δόμους ἐμούς ; 
τὴν θεὸν κόλαζε καὶ Διὸς κρείσσων γενοῦ, 
ὃς τῶν μὲν ἄλλων δαιμόνων ἐ ἔχει κράτος, 
κείνης δὲ δοῦλός ἐ ἐστι: συγγνώμη δ᾽ ἐμοί. 
ἔνθεν δ᾽ ἔχοις. ἂν εἰς ἔμ᾽ εὐπρεπῆ λόγον" 
ἐπεὶ θανὼν γῆς ἦλθ᾽ ᾿Αλέξανδρος μυχούς, 
χρῆν ΠΣ: ἡνίκ᾽ οὐκ ἣν θεοπόνητά μου λέχη, 

λιποῦσαν οἴκους ναῦς ἐπ᾽ ᾿Δργείων μολεῖν. 
ἔσπευδον αὐτὸ τοῦτο" μάρτυρες δέ μοι 
πύργων πυλωροὶ κἀπὸ τειχέων σκοποί, 
οἱ πολλάκις μ᾽ ἐφηῦρον ἐξ ἐπάλξεων 
πλεκταῖσιν εἰς γῆν σῶμα κλέπτουσαν τόδε. 
βίᾳ δ᾽ ὁ καινός μ' οὗτος ἁρπάσας πόσις 
Δηίφοβος ἄλοχον εἶχεν ἀκόντων Φρυγῶν. 
πῶς οὖν ἔτ᾽ ἂν θνήσκοιμ᾽ ἂν ἐνδίκως, πόσι, 
πρὸς σοῦ δικαίως, ἣ ἣν ὁ μὲν βίᾳ γαμεῖ, 
τὰ δ᾽ οἴκοθεν κεῖν᾽ ἀντὶ νικητηρίων 
πικρῶς ἐδούλευσ᾽; εἰ δὲ τῶν θεῶν κρατεῖν 
βούλει, τὸ χρήζειν ἀμαθές ἐστί σοι τόδε. 

ΧΟΡΟΣ 
βασίλει᾽, ἄμυνον σοῖς τέκνοισι, καὶ πάτρᾳ, 
πειθὼ διαφθείρουσα τῆσδ᾽, ἐπεὶ λέγει 



ΤΗΕ ΘΑ ΘΠΘσΗΤΕΙᾺΒ ΟΕ ΤΆΟΥ 

Βιεῖ, ἐποι νυ] Ὁ βὰν, Τ 5ῃὰπι {Π|Ὸ ἰδδιο 501}]--- 
ΕῸν νυ αὶ οαπβο 1 Ὀγ 5 θα ἢ ΤΟυβοοῖ ὑΠῖπ6 Ποιη6. 
Ηε οαμιθ, να πὸ θὰμ (ἀοα 6855 αὖ Πἰδ5 546, 
Τηὶς ΕἸ δου α᾽ 5. Εν1] (δ ηΐπ5,--- "6 Πἶς Πλπ6 
Ῥαγὶς οὐ ΑἸεχαπάοθυ, νυ ΐο ποι νυ Πῦ,--- 
ὙΠ Ομ, υυἱυτοὶ ἔμποιῖι, ὑποῖι Ἰοτοϑῦ ἴῃ ἐπῖπθ [λᾺ]]5, 
ΒΑ Ππρ ἔγουα ϑρανία το {πὸ Οτοΐδη ἰαηὰ ! 
Νοῦ {πδ66, Βαΐ τηΐπθ οὐνῃ Πρατῦ, 1 αιοβιίοι ποχῦ--- 
Ὑγμαῦ ἰπυρϊθθ βὑπγθα τὴ ἔτομὰ {πῖπθ Π8}]5 

[0]]Ὸνν 
ΤΠπαὺ σπιοβῦ, ΤΟυβα]ςῖη σ᾽ ΓΈ ΠΥ] πα ἀπ Ποπια ὃ 
ὙΠπαῦ αοάάοοθ. Ῥαηΐθἢ γον !-- 6 π ΡΠ ΕΪΟΥ 
ὙΠαπ Ζεδι5, Ποὺ στα] 6} 411 {πὸ (οα5 Ροβϑίάθ, 
Υ εὐ ἰ5 ΠῸῚ αν "Ὁ --80, ῬΆΓῸΝ 5 Τὴν απ. 

ἴο 

Βαυϊ,- -οἴποο ποὺ προ Ποτα ἤπα ϑρδοίοιιβ 
ΡΪδα,-- 

γε ΑἸεχαπάου ἀθδα το ἢ Δ 65 ρα5564, 
Ι, οἵ ψῇοβθα οοῦοῇ ὑπῸ (ἀοα 5 ὑνουθ ΘΟ 616 55 Πονν, 
Ουρμὺ ἔοπὶ ἷἰς [8115 τὸ πᾶνε ἢἤδα ἴο {6 Αὐρῖνε 

5Π105. 
Τνει {Π|5 αἰ 1 οβϑὰν : Πὰν τυ ἰζπ 5565 
(ὐαΐο- νυ οὺβ ἀγ6, Δ Π6] νναλοῃμηθι οὗ {ΠῸ6 ν᾽ ]]5, 
ὙΥ Πὸ ΤὈυπα τὰθ οἵ {πιὸ 5. Ττοστὰ {Π|ὸ θα. Ὁ] λ  π 5 
Βν οογβ ἴο δαυτῇ ἀουν-οἸ τ᾽ πο ΡΥ ν 1] γ. 
Υδὰ, τὴν πον ἰογα-- -σοῖ ΘοΟΥ0 56 16 ΡΠ 115,--- 
Κερὺ ἴῃ ὑπὸ ΡΠ οἵ αηβ᾽ ἀδβρίξα μ18 Ὀν] 6. 
Ηον ἔπθπ, Ὁ Πα ΒΡα πα, 5Ποι]α 1 1ι50}ν αἴ 
Βγ. {πῖπε πὰπά, β'ποθ Ὀν οτος ἢ ψεααθα 1η6, 
Απα τὰν {6 ὑπογα πὸ νἱοῦου᾽ 5 ὑγὶ απ} ννὰ8, 
Βυὺ ἱδέον {ΠγᾺ}} ἢ 1 ὕποὰ υνου]αϑὺ ονουθθὰν 
οάς, ὑπὶ5 ὑπ ν νυ ]5}. 15. ΓῸ}}ν ἀπῖο {116 6. 

σποπῦΒ 
Βιαπα τὴρ ἴον ΟΠ σθαι πα ΤῸ} οοιηὖνν, ΘιΘ 6 π 
Βαϊζεν ΠΘῚ βρθοίοιβ Ρ]Θδαηρ ; [Ὸν Ποὺ νογ5 
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καλῶς κακοῦργος οὖσα" δεινὸν οὖν τόδε. 
ΕΚΑΒΗ 

ταῖς θεαῖσι πρῶτα σύμμαχος γενήσομαι 
καὶ τήνδε δείξω μὴ λέγουσαν ἔνδικα. 
ἐγὼ γὰρ Ἥραν παρθένον τε ἸΪαλλάδα 
οὐκ εἰς τοσοῦτον ἀμαθίας ἐλθεῖν δοκῶ, 

ὥσθ᾽ ἡ μὲν Δλργος βαρβάροις ἀπημπόλα, 
Παλλὰς δ᾽ ᾿Αθήνας Φρυξὶ δουλεύειν ποτέ, 
αἣ παιδιαῖσι καὶ χλιδῇ μορφῆς πέρι 
ἤλυθον ἐπ᾽ Ἴδην. τοῦ γὰρ εἵνεκ᾽ ἂν θεὰ 
Ηρα τοσοῦτον ἔσχ᾽ ἔρωτα καλλονῆς ; ; 
πότερον ἀμείνον ὡς λάβοι Διὸς πόσιν, 
ἢ γάμον ᾿Αθάνα θεῶν τινος θηρωμένη, 
ἣ παρθενείαν πατρὸς ἐξητήσατο 
φεύγουσα λέκτρα; μὴ ἀμαθεῖς ποίει θεὰς 
τὸ σὸν κακὸν κοσμοῦσα" μὴ οὐ πείσῃς σοφούς. 
Κύπριν δ᾽ ἔλεξας, ταῦτα γὰρ γέλως πολύς, 
ἐλθεῖν ἐμῷ ξὺν παιδὶ Μενέλεω δόμους. 
οὐκ ἂν μένουσ᾽ ἂν ἥσυχός σ᾽ ἐν οὐρανῷ 
αὐταῖς ᾿Αμύκλαις ἤγαγεν πρὸς "Γλιον ; 
ἣν οὑμὸς υἱὸς κάλλος ἐκπρεπέστατος, 
ὁ σὸς δ᾽ ἰδών νιν νοῦς ἐποιήθη Κύπρις" 
τὰ μῶρα γὰρ πάντ᾽ ἐστὶν ᾿Αφροδίτη βροτοῖς, 
καὶ τοὔνομ᾽ ὀρθῶς ἀφροσύνης ἄρχει θεᾶς. 
ὃν εἰσιδοῦσα βαρβάροις ἐσθήμασι 
χρυσῷ τε λαμπρὸν ἐξεμαργώθης φρενας. 
ἐν μὲν γὰρ Ἄργει μίκρ᾽ ἔχουσ᾽ ἀνεστρέφου, 
Σπάρτης. δ᾽ ἀπαλλαχθεῖσα τὴν Φρυγῶν πόλιν 
χρυσῷ ῥέουσαν ἤλπισας κατακλύσειν 
δαπάναισιν' οὐδ᾽ ἣν ἱκανά σοι τὰ Μενέλεω 
μέλαθρα ταῖς σαῖς ἐγκαθυβρίζειν τρυφαῖς. 
εἶεν, βίᾳ γὰρ παῖδα φής σ᾽ ἄγειν ἐμόν' 



ΤΗΕ ΘΑ ΘΘΗΤΕΙΝΒ ΟΕ ΤΕΆΟΥ 

Εἴησ [αϊν---ἃ ννδηΐοι 5 νου β ἢ [Ὁ] 5Π]ΔΠ16 15. ὑΠ]5, 

ΠΕΟΟΒᾺ 
Εἰνβῦ, σμαιηρίομ νν}}} 1 θὲ οἵ σα ά65568, 
ΑΠα ψν}}] οοηνίοῦ Ποῖ οἵ ἃ 5] απάθσοιιβ το οἿΙ6. 
Νενον, ᾿νε θη, νου Η τὰ, οὐ ὑπ Μαϊά, 
ΡΆ]1ὰ5, πᾶνε βοορϑβα τππΐο 56 ἢ. ΓΟ] γ᾽5 ἀρ ῃ, 
Τπαὺ Ηθτὰ νγου]α ἴο ἃἰΐθη5 ΑΥρὸβ 56]], 
Οὐ ῬΆ]}1ὰ5 θονν ᾽πθαῖῃ Ῥῃυγ απ ΔΊ ἢ θ᾽ ΘΟ. 
ον βροῦῦ ἔθ ν οαπγ6 ἈΠ ταϊν Ὁ} ἴῃ ὈΘαι γ᾿ 5 βὑυ 18 
Τὸ [Ι4ἃ. Ὑνὴν 5που] ἀοααθ85 Η νὰ γθανῃ 
80. Ποῖϊν ἔου Π6 ρυῖζα οἵ Ἰονθ] πη 685 ἢ 
ΓΠαῦ 506 τηϊρῦ υνΐῃ ἃ τϊρ ὐϊου ἰοταὰ ὑΠπὰπ ζει ἢ 
Οὖ βουρῇῦ Αἰμοπᾶ πα ὑπῸ (ὐοαβ ἃ βροῦβε, 
ὙΥὴο οἵ Ποὺ 5ἶνθ, ἴον παΐο οἵ τπαυυϊαρθ, οσανοᾶ 
Μαϊάεμποοα ὃ Οπάᾶγρα ποὺ οάαθβ565 ψἹῈ} ΓὉ]]γ, 
Τὸ ρῇοζε ὑπ υ 5ἷη : ποὺ οοζαποϑῦ ποὺ ὕΠ6 ν 186. 
Απα Ουρευῖβ, βαγ᾽ δῦ ὑποιι-- πο αὐ ἰδ ρ]}5 ἴο ᾿πθὰν 9--- 
ὕλπιθ ψ 1} τὰν 50π ἴο Μοποϊαδιιβ᾽ Π4]]5 ! 
Ηον ὃ σου 9506 ποῦ ἴῃ ρϑᾶθα ᾶνε ἰαγεᾷ ἰῃ 

ἤδάνθῃ, 
Απά {π6ε--Ατηγοῖδα ἴοο---ἰο Πίπμη Ὀτοπρηῦ ἢ 
ΝΑΥ, ΤΥ 50Π᾿5 ΡΘΟΥ] 655 θϑδυΐν αἰαβὺ ὑποῖι 566, 
Απα {πῖπὸ οὐνῃ [πιδῦ ννγὰβ τηδα ἔῃ γν Οὐρυίαη Θαδοη ! 
Εν οῚ τη 6 π᾿ 5 [ὉΠ]}ν 15 ποῖ" ΑΡμτοαϊία: 
ϑοηδιιαί-- δοηδοί655-- οομβοπδηῦ ὑπδν την ! 
Ηΐπὶ ἴῃ Ῥυθαγο ὈΥαν ΟΥῪ ϑανγαϑῦ ὑποιι 
Οο]α-σ! ξαυῖηρ, ἀμ ἔῃ 56 Πη565 ὑγε τα αἰβιγαπ οὗ, 
ἘῸν ψΊὉἢ βοδηὺ ϑἰαΐα ἴῃ ΔΥρῸβ αἰαοὺ ποῖ ἀν ε]} ; 
Βαυΐ, ϑραγία 16 Ὁ αἴδν, {π6 Ῥἢγυρίδηβ᾽ ἴον, 
ΤΠαὺ ϑθοιηθα ἃ τἷῖνεῖ οἵ ρο]ά, ἔποιι ὑποιρ δὲ ἴο 

βοοα 
Δ τ τουτθηῦ νναϑῖα : Μεπο͵διιβ᾽ Π4115 βΠ οβα 
Νοὺῦ {πες ἴον 411 ὉΠῖπα ᾿ῃβο]θηοα οὗ ροιηρ. 
ΑΠα ΠΥ 50η, 58 γ 5ὺ ὕποιι, Πα]6α ἔπθθ ὑπ ποθ Ὀγ ἴοιοο ! 
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, “- Μ ᾽ Εν , Ἁ 

τίς Σπαρτιατῶν ἤσθετ᾽, ἢ ποίαν βοὴν 
ἀνωλόλυξας, ἱζάστορος νεανίου 
τοῦ συζύγου τ᾽ ἔτ᾽ ὄντος οὐ κατ᾽ ἄστρα πω ; 
᾽ Ἂν ΟὟ Ψ, “ 7 Ἂν, “4 

ἐπεὶ δὲ Τροίαν ἦλθες Ἀργεῖοί τέ σου 
κατ᾽ ἴχνος, ἣν δὲ δορυπετὴς ἀ ἀγωνία, 
εἰ μὲν τὰ τοῦδε κρείσσον᾽ ἀγγέλλοιυτό σοι, 
Μενέλαον ἥνεις, παῖς ὅπως λυποῖτ᾽ ἐμὸς 
ἔχων ἔρωτος ἀνταγωνιστὴν μέγαν" 
εἰ δ᾽ εὐτυχοῖεν Τρῶες, οὐδὲν ἢ ἦν ὅδε. 
εἰς τὴν τύχην. δ᾽ ὁρῶσα τοῦτ᾽ ἤσκεις ὅπως 
ἕποι᾽ ἅμ᾽ αὐτῇ, τἀρετῇ δ᾽ οὐκ ἤθελες. 
κἄπειτα πλεκταῖς σῶμα σὸν κλέπτειν λέγεις 

πύργων καθιεῖσ᾽ ὡς μένουσ᾽ ἀκουσίως ; ; 
ποῦ δῆτ᾽ ἐλήφθης ἢ βρόχους ἀρτωμένη 
ἢ φάσγανον θήγουσ᾽, ἃ “γενναία γυνὴ 
δράσειεν ἂν ποθοῦσα τὸν πάρος πόσιν; 

΄ ᾽ Ἂν 

καίτοι γ᾽ ἐνουθέτουν σε πολλὰ πολλάκις" 
μι , Μ » « εὐὰνς Ἁ “ ἣν ὦ θύγατερ, ἔξελθ᾽, οἱ δ᾽ ἐμοὶ παῖδες γάμους 
ΜΨ “- Ν ΜΠ ᾿ ἴω 5 “" Ν 

ἄλλους γαμοῦσι, σὲ δ᾽ ἐπὶ ναῦς ̓ Αχαϊκὰς 
πέμψω συνεκκλέψασα, καὶ παῦσον μάχης 

“λληνας ἡμᾶς τ΄. ἀχλὰ σοὶ τόδ᾽ ἣν πικρόν. 
ἐν τοῖς ᾿Αλεξάνδρου γὰρ ὕβριζες δόμοις 

ον -“ , “ 3. ᾿σΚ καὶ προσκυνεῖσθαι βαρβάρων ὕπ᾽ ἤθελες. 
μεγάλα γὰρ ἢν σοι. κἀπὶ τοῖσδε σὸν δέμας 

“-“ ΄ 

ἐξῆλθες ἀσκήσασα κἄβλεψας πόσει 
τὸν αὐτὸν αἰθέρ᾽, ὦ κατάπτυστον κάρα 
ἣν χρῆν ταπεινὴν ἐν πέπλων ἐρειπίοις 
φρίκῃ τρέμουσαν κρᾶτ᾽ ἀπεσκυθισμένην 
Σ -“ ἣν; - -“ ᾽ Γ 

ἐλθεῖν, τὸ σῶφρον τῆς ἀναιδείας πλέον 
3 - , 

ἔχουσαν ἐπὶ τοῖς πρόσθεν ἡμαρτημένοις. 
Μενέλα᾽, ἵν᾿ εἰδῇς οἵ τελευτήσω λόγον, 

. 

στεφάνωσον Ἑλλάδ᾽, ἀξίως τήνδε κτανὼν 



ΤΗΕ ΘΑΘΘΗΤΕΙΒΒ ΟΕ ΤΕΟΥ 

γν)ηαῦ βοὴ οὗ ϑραγία ποανὰ ὃ Παῦ γοβοιθ- ΟΥῪ 
1450 ποῖ ἀργαῖβθ, ἐποιο ἢ) (ὐαβῖον, γεῦ ἃ γοῦ!]!, 1000 
1 νερά, ἀηα εἷς ὈγοῦΠ θυ, βῦανυνατα σαρὺ ποῦ νοῦ ἢ 
Δπα ψ Βοη ἴο Τ τον ποι οατη δὲ, ἀπε] οἷν ὑπ ν ὑγᾶοῖκκ 
ΤΠο Αὐρῖνοβ, ἀπ {πὸ θυ 6 οὗ γα ρ ΒρΟᾶγ5, 
Τῇ εἱαΐησϑ οἵ Πἰβ Ρυόνγθθ5. οαμη6 τὸ {Π66, 
ΜΠ οΪδι5 νου] βὺ ὑπο ᾿γαῖθθ, το νῸΧ ΤΥ 500 
γῆ ο ἴῃ ἢϊβ Ιονα 560 }} τηϊο τυ σῖνὰ] Παά : 
Βαϊ, 18 τΠ6 ΤΟ] Π5 ΡΥΌΒρου α, παρ τνὰβ Π6. 

511 τνναϊομίηρ" ἔουτιι θ᾽ 5 ἢ] οὐ, ὑνναβ ἀν ἔῃ πνοιΐ 
Τὸ [Ό]]ονν Ππου--ποῖ νἱν θ᾽ 5 ρα ἔον ἔπος ! 
Απα ὕποῦι ἐουβοοῦῃ υνου]αϑὺ 5ἴθα] ἐπ ν ΠΠΡοτέν, 1010 
Βγ οοΥας εὐ ἄονν ἔγΌτ ᾿ουγεΥβ, ἃ5 101} τὸ οἵαν ! 
πε νναϑὺ ὑπο ἴοαπα ὉΠ ποοθθ ἀροιν ὑπ ν 

ΠΘΟΚ, 
Οὐ νυν ουτηρ ἴθ 6], 85 ἃ ὑγπ6- ποαυξοα νυν" 
Η δα ἄοπε [Ὸν γϑαγηΐηρ [Ὁ] ΠΟΥ 5ροιῖιθα οὗ ο] ἢ 
Υεῦ τλην ἃ {πη πα οὔΌ Τ σοι 56 }]6 αὶ {πΠε6 ---- 
“αι ρ ἴον, σὸ ἔου ἢ ἕλοι ΤΟΥ : ΤΥ 5015 5Π4}} νυϑᾷ 
Νανν υΙά65 ; πα {π6ὸ το ἴΠ6 Δόμάθδη 5105 
ΜΠ] 1 βεπα βεογεῦν : 50 δἴαυ ἐπα νυν 
ἽΓνιχὺ αγθθοα ΔΠα τι5.. Βαῦ ὑΠ15 νγὰβ σᾺ]}] ἴο {Π66. 

"ον ἕπου αἰ 450 ἤδιπῦ ἴθ ΑἸοχαπάθυ᾽ 5 ΠᾺ]]5, 1020 
Π1α5ὺ οονεῦ Αϑἰδβ τεανουεπῦ σουγξοβ168-- 
Ργοιᾶ 5ἰαΐα ἴον {πθ6 ! Απα γοὺ πᾶϑὺ ὑπο σοπλθ 

[ον ἢ 
ΟὈΒΕΙΥ ἀὐγανθα, Ἰοοκοα ὁπ {πὸ 56] 58 π16 5ΚῪ 
Α5 ὑῃν νγοηροα βροῖιθθ. Ο νδῃΐοῃ Ἀ11- ΠΟΥ, 
ὟΥΒο ουρ]ξοβῖ, ἀρ]εςῖ, ἀηα τ Ἱἢ σαντηθηΐ γεηΐ, 
Ουδκίηρ τυ 1} ἔδαν, νυ 1} πάνθ ποδὶ ἴο Πᾶνα ΘΟΠη6, 
Ηδανίηρ τοραγα ἴο τποαοϑῖγν, ἀθονο 

ΒοΙ]α 5}: 6] 55 6855, [ῸΥ ὑΠν ἔλα 5505 ραϑῦ ! 
ΜΘ ο]διι5,---80 ἴθ 5111} ΤΩΥ͂ Τηΐπ6 ὩΥριτηθηῦ,--- 
τον ὕτοθοθ, Ὀγ δἰανίηρ, ἃ5. θεϑθοιηοὺῃ {Π 66, 1080 
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σαυτοῦ, νόμον δὲ τόνδε ταῖς ἄλλαισι θὲς 
γυναιξί, θνήσκειν ἥτις ἂν προδῷ πόσιν. 

ΧΟΡΟΣ 
, -“" 

Μενέλαε, προγόνων ἀξίως δόμων τε σῶν 
τῖσαι δάμαρτα, κἀφελοῦ πρὸς “Ελλάδος 
ψόγον τὸ θῆλύ τ᾽, εὐγενὴς ἐχθροῖς φανείς. 

ΜΈΝΕΛΑΟΣ 
ἐμοὶ σὺ συμπέπτωκας εἰς ταὐτὸν λόγου, 
Ἑ , ΄ Ψ» 25 “ “ 5 -“ 

ἑκουσίως τήνδ ἐις δόμων ἐλθεῖν ἐμῶν 
ξένας ἐ ες εὐνάς, χὴ Κύπρις κόμπου χάριν 
λόγοις ἐνεῖται. βαῖνε λευστήρων πέλας 
πόνους τ᾽ ̓ Αχαιῶν ἀπόδος ἐν μικρῷ “μακροὺς 
θανοῦσ᾽, ἵν᾽ εἰδῇς μὴ καταισχύνειν ἐμέ. 

ΕΛΕΝΗ 
Ι͂ “ “ 

μή, πρός σε γονάτων, τὴν νόσον τὴν τῶν θεῶν 
προσθεὶς ἐμοὶ κτάνῃς με, συγγίγνωσκε δέ. 

ΕΚΑΒΗ 
᾿ ἃ » , ϑνυῶ , “- μηδ᾽ οὺς ἀπέκτειν᾽ ἥδε συμμάχους προδῷς" 

ἐγὼ πρὸ κείνων καὶ τέκνων σε λίσσομαι. 
ΜΕΝΕΛΑΟΣ 

“ , “ ) » δ᾿ 7 

παῦσαι, γεραιά: τῆσδε δ᾽ οὐκ ἐφρόντισα. 
λέγω δὲ προσπόλοισι πρὸς πρύμνας νεῶν 
τήνδ᾽ ἐκκομίζειν, ἔνθα ναυστολήσεται. 

ΕΚΑΒΗ 
΄ Ν οΥ 35. ὦ 3 ΄ ΄ μή νυν νεὼς σοὶ ταὐτὸν εἰσβήτω σκάφος. 

ΜΈΝΕΛΑΟΣ 
τί δ᾽ ἔστι ; μεῖζον βρῖθος ἢ πάροιθ᾽ ἔχει; 

ΕΚΑΒΗ 
᾽ μ 3. 9 Ὰ [τ ᾽ ᾿ς - 

οὐκ ἔστ᾽ ἐραστὴς ὅστις οὐκ ἀεὶ φιλεῖ. 
ΜΕΝΕΛΔΑΟΣ 

“ ΕΝ 3 [Ὶ οἱ 2 , ξ “ 

ὅπως ἂν ἐκβῇ τῶν ἐρωμένων ὁ νοῦς. 
ἐπ 3. , “Ὁ Ν » :} Λ 

ἔσται δ᾽ ἃ βούλει" ναῦν γὰρ οὐκ εἰσβήσεται 



ΤΗΒ ὈΑΌΘσΘσΘΗΤΕΙΒΒ ΟΕ ΤΟΥ 

ὙΥ̓οὴ γοτηδ : 50 οὐαΐη ἴο ἃ}} ποὺ οἰςίουϑ 

“5 1ανν----ἰλο ἰγαϊγοδς ἰο ἤθν ἰογεὰὶ σἠαι αἰϊο. 

σηοΗῦ8 
Ῥυΐησθ, ννουτῃην οἵ ἀπ ν Τα Ππδὺ ἀπα {Ππἶπ6 Ποιι56 
Ῥαμῖθ ἢ ον : σον ὑπδ 6 απἴο ἴῸ65 πῆ! οἴη ρ. 
50. 5Ραση ὑπὸ οἷα οἵ ἀὐθοος ὑΠπαῦ ο}15 ὉΠ|6 6 τυοηια. 

ΜΕΝΕΠΑΌΒ 
Ηδτκδίη ἰ5 ὑπ ν σοποΙ βίο ὁπ ΙΓ τηΐπ6, 
ΤΠαῦ νυ] ΡῚν 5π6 ννοπῦ ΤΟΥ ἢ ἔγουα τηΐηθ Π8]]ς 
ΒῸΣ ἃ βίγαηρδ σοιοἢ ; ἃπα Ουρι ἔοι ναΐη 5ῆονυν 
ΕῚΠ]15 οαὐ Ποὺ Ρ]Θὰ. ποῖ, το ὑπὸ οἴομπουθ πϑηοα ! 
ΤῈ Αοπαθαμηθ᾽ ἸΙοηρ [0115 ἴῃ ἃ ΠΟΙᾺ τϑααΐ!α 1040 
Ἰνίηρ : 50 ᾿ἰθδαγῃ ἴο γῖ} τὴ6 ποῦ ἴο 5Π8 16. 

ΗΕΙΕΝ 
ΘΙ, "γν τ ν Κπθοβ, ᾿πηρΐα ποῦ ππηΐο ΠῚ 
Ἡρφανοδη᾿ 5 ν᾽ϑι [αὐϊοι ἢ Θ]ὰν τηθ ποῦ, θὺ ραγάοῃ ! 

ΠΕΟΟΒᾺ 
ΤΊ 6. 4}1}165. Ὑν ΠΟ Ὶ 5116 δ᾽ ενν δ ῖσγαν ποὺ ὕποι : 
Ἐν ὑπθηὶ 1 ργὰν {Ππ͵| 6, ἀΠ6 {Π 6 ὶν ΘΠ] γ᾿ 5. 58 ΚΘ. 

ΜΕΝΕΙΑΌΒ 
ἘΠΟΙΡΊΝ, ΒΊΟΥ ἀΠΘΘῊ : 1 οσἶνε μὸ πορα ἴο ποὺ; 
Βυΐ "14 τη Πα πμοθπηθη τὸ ὑπὸ σα] ν 50 5 
Τα Ποὺ, ν Πουεῖη Ποὺ νογαρίηρ᾽ 5Π8}} 06. 

ΗΕΟΌΒΑ 

ΟἿ ποὺ {πῸ ϑάπιο ἄθοῖς Ἰοὺ ποὺ ἐσοδα νὰ {πδα. 

ΜΕΝΕΙΑΟΒ 
Ηονν, 5ποιυ] ἃ 56 ϑἴῃκ ἰὑ---Πρανίθυ ὑπαῃ οἵ οἹ]α ἢ 1000 

ΗΠΕΟΌΒΑ 
Τίονοὺ ἰ5 ποὴς πὲ Ἰονεῖῃ Θνε ΟΥ̓. 

ΜΕΝΕΙΑΌΒ 
Ναν, ἴονε θυὺ ᾿ἴνοβ νυ 116 ποθ γα ἰόν 8.6 ἔτπ|6. 
Ὑεὺ ἃ5 ποὺ νυ] Ὁ 1Ὁ 5Π4}} "6 : οἡ ὁΠ6 5810 
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ΤΡΩΙΑΔῈΣ 

εἰς ἥνπερ ἡμεῖς" καὶ γὰρ οὐ κακῶς λέγεις" 
ἐλθοῦσα δ᾽ Αλργος ὥσπερ ἀξία κακῶς 
κακὴ θανεῖται καὶ γυναιξὶ σωφρονεῖν 
πάσαισι “θήσει. ῥάδιον μὲν οὐ τόδε' 
ὅμως, δ᾽ ὁ τῆσδ᾽ ὄλεθρος. εἰς φόβον βαλεῖ 
τὸ μῶρον αὐτῶν, κἂν ἔτ᾽ ὦσ᾽ αἰσχίονες. 

ΧΟΡΟΣ 
1060 οὕτω δὴ τὸν ἐν ᾿Ιλίῳ στρ. α΄ 

ναὸν καὶ θυόεντα βω- 
μὸν προύδωκας ᾿Αχαιοῖς, 
ὦ Ζεῦ, καὶ πελάνων φλόγα 
σμύρνης αἰθερίας τε κα- 
πνὸν καὶ Ἰέργαμον ἱρὰν 
᾿Ιδαῖά τ᾽ ᾿Ιδαῖα κισσοφόρα νάπη 
χιόνι κατάρυτα ποταμίᾳ 
τέρμονά τε πρωτόβολον ἁλίῳ 

1070 τὰν καταλαμπομέναν ζαθέαν θεράπναν. 
“ ᾽ὔ ὁ “ ᾽ 5 , 

φροῦδαί σοι θυσίαι χορῶν τ ἀντ. α 
εὔφημοι κέλαδοι κατ᾽ ὄρ- 
φναν τε παννυχίδες θεῶν, 
χρυσέων τε ξοάνων τύποι 
Φρυγῶν τε ζάθεοι σελᾶ- 
ναι συνδώδεκα πλήθει. 
μέλει μέλει μοι τάδ᾽ εἰ φρονεῖς, ἄναξ, 

᾽ 7 “ » Ν 

οὐράνιον ἕδρανον ἐπιβεβὼς 
᾽ ͵ὔ 3... “ 2 5" 

αἰθέρα τ᾽ ἐμᾶς πόλεος ὄλομενας, 
ἃ . 

1080 ἂν πυρὸς αἰθομένα κατέλυσεν ὁρμα. 

ὦ φίλος ὦ πόσι μοι, στρ. β' 
σὺ μὲν φθίμενος ἀλαίνεις 
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ΤΗΕ ΘΑυΘΗΤΕᾺΒ ΟΕ ΤΕΆΟΥ 

ΜΠ τὴς 5116 51.4}} ποῦ βίβρ : ὑποῖι σοι 86 ]] 6 ϑὺ γε ]), 
ΑΠᾶ, ψΠ δὴ 5Π6 νυ ῖηβ ἴο ΑΥΡΌΒ, ἴῃ ἴοι] βουὲ 

ΤΊιῈ ἔοα] 514}} αἴθ, ἃ5 ππθϑῦ ἰ5, δΔηα 511)4}} ἔθδοἢ 
ΑἹΙ ννοηθη ομαβυϊν :---ποῦ δαθν {Π185 ; 
Υδὺ ποὺ ἀδϑίσγιον οι 5}}8}} υν ἢ} ὕΘΥΤΟΥ ϑηλῖτα 
ΤΠ εῖν [011 ν, ν]] γ ὑπουρὴ ὑπο ν 6 ὑπὰῃ 516. 

[1 αϊὲ ΜΕΝΈμΑῦΒ γυϊέδι ΠΈΠΕΝ. 

σΗΟΗῦΒ 
80 ἔπθπ ἔῃ γ ἔδρηρ]Ὲ 'π ΤΎΟΥ ξαϊν- ο] απΐηρ, (δέν. 7) 
Απά {ῃΐπ6 Ἰἴὰγ οὗ ἴποθηβθα Πθαν θην γα 5 θα η ρ᾽ 

Ηκαβῦ που τε πάδγθα ἀρ ἴο οὐν ἔοες οπᾶθαμ, 
Ο Ζει, 1ἀπηα {πε ἤασμπια οὗ οἵ 5δουποίηρ, 
Απα {πῸ ΒοΙν θαγρ νν1Ὁ}} 115 ΤΥ -ϑιπο Κα τ]βίησ, 

Απα {πὲ ἱνγτ-τηδη δα ο]δη5 [Ι͂ἀἀδδη 
Ονεουβυγθαμηθα τ ὑπὸ ννᾶπ 5ηονν τ νυν ἀ- τ 5] πσ, 
Απα {πΠῸ παπηΐοθα ονν ο 5 οὔ ὑπὸ δ οὐ] α΄ 5 νγ 411,1 Ππιβ τη; 
ὙΠ {πὸ ἤνϑῦ 5Π δ 5 ἤδϑῃ δα ὉΠγοὰρἢ ὑΠ6 ουηρυυθδῃ ! 

(Δπι. 1) 
ΤΗΐπης αἰΐανϑ ἀγα οο]α ; δπα ὑπὸ ὈΠ ΠΘβόπα ο]]}1πΠῸ; 
ΟΥ̓ τῃς ἀδποϑὺβ ἰ5 Πυι5Π6α ; ΠΟΥ αὖ νη Πρ ῃ ̓ 5 ΤἈΠΠ1η 

Τὸ {Π6 πὶρ  ]οηρ ν]ρ}}5 οἵ οαβ οουθ ῦῃ ννακίηρ. 
ΤΉΘΥ γα νδη θεά, ἔῃ σάνε ππᾶροβ ΡΟ] 6η, 
Απᾶ {ΠεῸ ὕννεϊνε τηοοη- θαβὺς οὗ {πὸ ΡΠ νυ σίατιβ. ΠΟΙ θη. 

1)οβὺ ἔμποιῦ οαγτθ, Ὁ Κίηρσ, 1 πλαβα, πϑαγὶ- οὶ ρ;,--- 
Το ἸγΠῸ εἰ ττεϑῦ ὁπ Πρ ἴῃ ὑπ ἔδυ ὈΪὰ 6 Πδάνεῃ 
ἘπιΠτοηδα,. ὑπαῦ τὴν οἷἐν ἴο συΐῃ 15 οἼνε, 

ὙΠαῦ {πε θδη 65 οὔ πεὺ βίσεμρίῃ ἰβύμο ἢγε- ]αβῦ Ὀγθαὶς- 
ἱπσ 

(ϑίν. 2) , 
Ο τὴν Ρεϊονὲα, Ο Πιυιβθαπα τηΐπα, 

ΤΠοι αὐ ἀ6λ4, ἀπά ὑπρυϊ64 ποὺ νναπμάεγεϑὺ 
γΟΠΩΘΥ, 

1 ΤῊ σδῆρθ οἵ Μουηῦ 148, ὑπΠ6 ϑῃρροβθα Ῥουπάϑγυ οὗ ὑΠ8 
ψγοΓ] ἃ οἡ {ῃ6 εαϑύ (Ῥα16γ). : 
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ΤΡΩΙΑΔῈΣ 

ΤθΘ » ὃ ΔΙΨΩ͂Ν δὲ , ͵ 

ἄθαπτος ἀνυὸρος, ἐμὲ ὃὲ πόντιον σκάφος 
ἀίσσον πτεροῖσι πορεύσει 
« , » “ ΄ 

ἱππόβοτον Λργος, ἵνα τείχεα 
λάϊνα Ἱκυκλώπι᾽ οὐράνια νέμονται. 

7 λ “ 3 », 

τέκνων δὲ πλῆθος ἐν πύλαις 
δάκρυσι. κατῴορα στένει, βοᾷ βοᾷ, 
μᾶτερ, ὦμοι, μόναν δή μ' ̓ Αχαιοὶ κομί- 
ζουσι σέθεν ἀπ᾽ ὀμμάτων 
κυανέαν ἐπὶ ναῦν 

» ,ὔ ΄ 

εἰνωλίαισι πλάταις 
Ἀ Ἂν α τ 
ἢ Σαλαμῖν ἱερὰν 
Ἃ " Ἂς ἢ δίπορον κορυφὰν 
Ἴσθμιον, ἔνθα πύλας 
Πέλοπος ἔχουσιν ἕδραι. 

εἴθ᾽ ἀκάτου Μενέλα ἀντ. β' 
μέσον πέλαγος ἰούσας, 
δίπαλτον ἱερὸν ἀνὰ μέσον πλατῶν πέσοι ρ μέσον π' 
Αἰγαίου κεραυνοφαὲς πῦρ, 
᾿Ιλιόθεν ὅς με πολύδακρυν 
᾿λλάδι λάτρευμα γῶᾶθεν ἐξορίξει' 
χρύσεα δ᾽ ἔνοπτρα, παρθένων 
χάριτας, ἔχουσα τυγχάνει Διὸς κόρα: 
μηδὲ γαῖάν ποτ᾽ ἔλθοι Λάκαιναν πατρῷ- 
ὁν τε θάλαμον ἑστίας, 
μηδὲ πόλιν Πιτάνας 
χαλκόπυλόν τε θεάν, 
δύσγαμον αἶσχος ἑλὼν 
Ἑλλάδι τῷ μεγάλᾳ 
καὶ Σιμοεντιάσιν 
μέλεα πάθη ῥοαῖσιν. 



ΤΗΝ ΘΑ ΘΘΗΤΈΒ ΟΕ ΤΆΟΥ 

{{πννϑῃ θη "---ἰλὰ δ πη6 588}} ὑπ 6 66] {πγο᾽ {πῸ υγΐη6 
να ο, οαννανα βρϑα Ὀν 105 Ρἱηΐοηβ οὗ ρμίμο, 

Τὸ {πὸ πουβο-ἰ πα Αὐροβ, ν Π σο ἐΠπὰΐ βὕοπα νοη6 
ΟΥ̓ ὕγοῖορ νν8}}15. οἴδανθβ οἱοιιὰβ. ἀβιηάου. 

Απαᾶ οὐ "»Ὰ]}565 αὖ πὸ σαΐθβ, ἴῃ ἃ Ἰοπρ, Ἰοῃρ' ᾿ἴπ6, 
ΟἸτπρ ἴο ὑπεῖν σοῦ Πθυβ ν τ νὰ} ἀπ 1 τνθορίηρ 1090 

ἐπαδ οαπποῦ ἀν α}}-- [{πὸ ΑοΠαθδπβ Π8]6 
“Ὁ γιοΐμοσ,᾿ ὑΠῈΥ το, “ΔΙΌ Π6, Δ]0η6, νγοα᾿ 5. τὴ ' 

Με ἔγουη ὑπ ν εἰρθυ- Ομ ἐΠϊη6--- 
ΤῸ {πὸ ἀδνκ 5Π 10, Βθ0ῃ ο᾽ δ." ἐπ βισρα ἴο θ6 να Ἰηρ, 

Ὸ δα] πηῖ5 ο]αηρ, 
Τὸ {πὸ Πα] ον αὶ οἐναηᾷ, 

Οὖ {Ππ|| ᾿5ε]νηνίαη Ἀ1}} ᾿ενν᾽χὺ {Ππ|Ὸ ἔννο 5θὰβ 5 ἘΠ ηρ, 
ὙΠ οῦο ὑπὸ σαΐοϑ οἵ {πὸ ἀν] Πρ 
ΟΥ̓ Ρεῖορβ βἴαδπα "Ὁ 

. 

(ἄλι. 9) 
ΟἿ ἐπαῦ, θη, [Ἀ1 οὐδ ὅΠπ|6 τη -5θὰ 5ρ64, 1100 

Μομπδ]διιβ᾽ ΘΆ]ΠΠ]Ον 18. Ομ νγαγ ἢ 58 1]Π1πρ’, [ἀτολα 
Οἱ ἐπα χηἱάφῃ οἵ Ποὺ οτο τυροῦ ὑπῸ ὑπαπαουθο]ς 
Οὐα581} ἄοννη, ἔηΠ6 Δερθδη᾿β Πα ῆγο γε, 

5΄Ί΄η66 ἔτοτη Πίμπι γὴ6 ὙΠ πνθθρίηρ ἃ ννα]]Ππ 
[Ππἴο ἐμπνδ] οι ἴῃ Η 61185 ἤθη α 15 μ6 Βα] ηρ’; 

ὙΥ 16 Ηδε]εη, τ ΒΟΠγ16 Ραγ6 παῖ πη ννε 4, 
ΟΠ Δ1Π Ἰον οἵ ΠΟΥ τ  ὙΟΥ5. οἵ σο], πα Ποὺ βἔαξε ἃ5 οὗ 

Τρ ἀοῦἢ 5η6 Πο]α! 
 ΝΟνΘΥΠΊΟΥ 6 Πὰν Π6 Θ0π|6 ἴο Τ,οοηΐα, Ποτη6 οὗ Πϊ5 δἰ νδϑ: 1110 

θὲ ἴ8 πϑᾶυ ἀγα 9014 ! ' 
Νά νον ΡΙϊὰπΠ6᾽ 5 δυγθαῖβ τηᾶν ἢ 6 ἐγθδά, 

Νοὺ {πε (οα α685᾽5 [θη ρ] 8 Ὀγαζεη-ς-σαϊεα, 
ὙΠ πὸ εν}]-ατεα 
Εν 15 ὈΥΪΖθ, νΠῸ [ῸΤ 58 16 

{Ππἴο 411 ννῖάε Η6]]αϑ᾽ βοη5 ἃπα ἀδυρηξουο, 
Απαὰ ἴῸΥ ννοα ἴο {π6 νγναΐευϑ 
Οἵ Βιἰπηοΐβ, οᾶτης ' 
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ΤΡΩΙΑΔΕῈΣ 

ἰὼ ἰώ, 
καιναὶ καινῶν ᾿μεταβάλλουσαι 
χθονὶ συντυχίαι. λεύσσετε Τρώων 

1190 τόνδ᾽ ᾿Αστυάνακτ᾽ ἄλοχοι μέλεαι 
νεκρον, ὃν πυργων δίσκημα πικρὸν 
Δαναοι κτείναντες ἔχουσιν 

ΤΑΛΘΥΒΙΟΣ 
“Ἑκάβη, νεὼς μὲν πιτυλος εἷς λέλειμμενος 
λάφυρα τἀπίλοιπ᾽ ᾿Αχιλλείου τόκου 
μέλλει προς ἀκτὰς ναυστολεῖν Φθιώτιδας: 
αὐτὸς δ᾽ ἀνῆκται Νεοπτόλεμος, καινάς τινας 
Πηλέως ἀκούσας συμφοράς, ὡς νιν χθονὸς 
ΓΛκαστος ἐκβέβληκεν ὁ ὁ Πελίου γόνος. 
οὗ θᾶσσον εἵνεκ᾽ ἢ χάριν μονῆς ἔχων, 
φροῦδος, μετ᾽ αὐτοῦ δ᾽ ᾿Ανδρομάχη, πολλῶν 

1180 ἐμοὶ 
δακρύων ἀ ἀγωγύς, τἡνικ᾽ ἐξώρμα χθονὸς 
πάτραν τ᾽ ἀναστένουσα καὶ τὸν “Ἕκτορος 
τύμβον προσεννέπουσα. καί σφ᾽ ἠτήσατο 
θάψαι νεκρὸν τόνδ᾽, ὃς πεσὼν ἐκ τειχέων 
ψυχὴν ἀφῆκεν" ὍΝ ΟΕ δὲ τοῦ σοῦ γόνος, 
φόβον - τ᾽ ᾿Αχαιῶν, χαλκόνωτον ἀσπίδα 
τήνδ᾽, ἣν πατὴρ τοῦδ᾽ ἀμφὶ πλεύρ᾽ ἐβώλλετο, 
μή νιν πορεῦσαι Ἰ]ηλέως ἐφ᾽ ἑστίαν, 
μηδ᾽ εἰς τὸν αὐτὸν θάλαμον, οὗ νυμφεύσεται 

1140 μήτηρ νεκροῦ τοῦδ᾽ ᾿Ανδρομάχη, λύπας ὁρᾶν, 
ἀλλ᾽ ἀντὶ κέδρου περιβόλων τε λαΐνων 
ἐν τῇδε θάψαι παῖδα: σὰς δ᾽ ἐς ὠλένας 
δοῦναι, πέπλοισιν ὡς περιστείλῃς νεκρὸν 
στεφάνοις θ᾽: ὅση σοι δύναμις, ὡς ἔχει τὰ σά, 
ἐπεὶ βέβηκε καὶ τὸ δεσπότου τάχος 
ἀφείλετ᾽ αὐτὴν παῖδα μὴ δοῦναι τάφῳ. 
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ΤΗῈ ΠΑΠσΘΗΤΕΒΒ ΟΕ ΤΕᾺΟΥ 

γος 5 π6, ννορθ᾽ 5 τὴ! 
ΑΠ]οζομ5 πον, εὐα ἐπα οἱ "»ὲ ραβῦ, 

Οἱ οἷ" Ἰα πα τα [Ἀ}Π|Ππρὸ } ΒΟ ΠΟ] δα 566, 
Υε νῖνεβ οἵ {Π6 ᾿Γτο͵απβ, Πουτου-ἃραϑῦ, 1120 
1) 684 Αϑίναμπαχ, Ὀγ ἐπε ᾿θαπδδηβ οαβὺ 

βσοι {Π6 ζοννευβ, 5181 Ρ᾽ 116 55]ν. 

πίθου ΤΑΙ ΤΗυ Βιῦ8. τυ αἰϊοπαηί ὑδαγίησ οογροε οἵ 
᾿ΑΒΤΥΑΝΑΧ Οἱ ΠΕΟΤΟΗ 5 σἠϊοία, 

ΤΑΙΤΉΥ Β18 
Οπα ρΆ]] 6 γ᾽ 5 οἂνβ γεὺ Ἰησοῦ, Ηδοιθᾶ, 
Ἐδαᾶν ἴο νναῖῦν απο ὑπ ΡΗ Ηΐδη 5ΠοΥ 65 
ἼΠῈ τουηπδηΐ οὗ ὑπ 5001} οἵ Δο 1 68᾽ 50}. 
θ Νεοορίο]θιηῖιθ᾽ 561} Παῖῃ 5816 4, νο Πϑασὰ 
ΤΊαϊηρ5 οἵ υυτοπρ ἰο Ῥε]διιβ, πονν {Π|6 βθοα 
Οἵ Ρε]ῖαβ, ἐνεὴ οαβίαβ, δχῖ]65 Πΐτη. 
ὙΠ δνθίοσθ, ἴοο μαϑὺν ἴο νοποηῃβαῖα ἀο]αν, 
Ης ννεηῦ, Απαγοιήδομα νυ ἰδ ἢ Πΐτη, νπο Πα} ἀγαννῃ 1180 
Αὐ ποὺ ἀδραγθίησ' την ἃ ἔθδι ΤΌΤ ΠῚ6, 
ὙΠ] ηρ᾽ ΠῸῚ σου ηὗγυ, Οὐ ρ᾽ ΠΟΘΙ ἌγΘνν 6]]} 
Τὸ Ηδοΐου᾽β ἕορ. Απα 5Π6 Ρεβοιρῆῦ ὑπ6 ρυΐησα 
Τὸ σταηῦ ϊβ. ΘΟΥΡ56 ἃ ργᾶνβ ψγὴ0 ἔγομ ὅπ νγ8}}5 
Ηυ]εα ἄονη, ὑπὶπε ΗἩδοΐου β οἢ]]α, σάνε ἀρ {16 

5}Πιοϑβῦ. 
Απα {πῸ Αομαθδηβ᾽ ἀγεδα, ἘΠ158. γα 55- ρρϑα 5}}16]4, 
ὙΠ οσθν ἢ Πα ἔα Πευ εποαβα ἢἰβ Ροαγ γτουηά, 
516 ργαγεα ἢΐτη ποὺ ἴο Ρε]θιβ᾽ μϑαυτῃ ἴο θθᾶγν, 
ΝοΥ ἴο Απατογήδοῇ θ᾽ 5 πον Ὀγ 144] μόνου, 

ΠΑ ρουἱοῦ ἴο 566 ἴου δὰ ὑἐπαῦ θᾶσα ἔπε ἀθδᾶ ; 1140 
ΟΒυΐ {παΐῦ, ᾿πϑ εδα οὐ οεάδι ομδϑὺ οὐ βἴοῃθ, 
 ΤῊΪ5 τηϊσηῦ δηΐου ΠΟΥ οἢ114, ἀπῖο ὉΠ πΠ6 ΔΥΤη5 
αἴνει, ὑΠαὺ ὑπο το ὐϑὲ ΒΗ σοι ἔπ ΘΟΥΡ56, ἃπΠ 4 ον ἢ 
ὙΠ τνγθαῖῃβ, ἃ5 θαβῦ ὅποι οαπϑὺ οὗ {Ππ656 ὑΠγ τηθϑη8, 
5ίποθ 56 Παΐ]}) σὍΠΕ, δπα βἴποθ ΠΟΥ παϑίθυ 5 Παδῖα 
ἸΏ 614 Πουβ9} Ὁ [το Ὀαγγίηρ ΠΟΥ οὨ]]α, 

443 



1150 

1160 

1170 

444 

ΤΡΩΙΑΔῈΣ 

ἡμεῖς μὲν οὖν, ὅταν σὺ κοσμήσης νέκυν, 
- “ Ἷ “- 

γῆν τῷδ᾽ ἐπαμπισχόντες ἀροῦμεν δόρυ' 
Χ δισα “ ͵ σὺ δ᾽ ὡς τάχιστα πρᾶσσε τἀπεσταλμένα. 
᾿ 3 ἑνὸς μὲν οὖν μόχθου σ᾽ ἀπαλλάξας ἔχω" 

Σκαμανδρίους γὰρ τάσδε διαπερῶν ῥοὰς 
Ν ΄ 

ἔλουσα νεκρὸν κἀπένιψρα τραύματα. 
:) :) ς Ψ}ῺΣ ΥὙΠΕῚ Ν ΟΣ» ͵ ψ, 

ἀλλ᾽ εἶμ᾽ ὀρυκτὸν τῷδ᾽ ἀναρρήξων τάφον, 
ὡς σύντομ᾽ ἡμῖν τἀπ᾽ ἐμοῦ τε κἀπὸ σοῦ 

᾽ ἃ , 3 "ἤ Ἄς Ὁ 7 ΄ 

εἰς ἕν ξυνελθόντ᾽ οἴκαδ᾽ ὁρμήσῃ πλάτην. 
ἘΚΑΒΗ 

79 

θέσθ᾽ ἀμφίτορνον ἀσπίδ᾽ “Ἰὕκτορος πέδῳ, 
Ν 

λυπρὸν θέαμα κοὐ φίλον λεύσσειν ἐμοί. 
ὦ μείζον᾽ ὄγκον δορὸς ἔχοντες ἢ φρενῶν, 

5 -“ 

τί τόνδ᾽, ᾿Αχαιοί, παῖδα δείσαντες φόνον 
Ν 

καινὸν διειργάσασθε; μὴ Τροίαν ποτὲ 
πεσοῦσαν ὀρθώσειεν ; οὐδὲν ἣτ᾽ ἄρα, 
“ΔΩ ον » »“ »} “3 

ὅθ᾽ “Ἰκτορος μὲν εὐτυχοῦντος εἰς δόρυ 
γ, Ξ, ,ὔ 

διολλύμεσθα μυρίας τ᾽ ἄλλης χερός" 
ῃ ,» ς ΄, Ν . Η , 

πόλεως δ᾽ ἁλούσης καὶ Φρυγῶν ἐφθαρμένων 
“ “ ϑ᾿ μὴδ' , ᾿ » » “- 

βρέφος τοσόνδ᾽ ἐδείσωτ᾽. οὐκ αἰνῶ φόβον, 
“ - Χ Ν Υ 

ὅστις φοβεῖται μὴ διεξελθὼν λόγῳ. 
ὦ φίχταθ᾽, ὥς σοι θάνατος ἦλθε δυστυχής. 

Ν ἵΑ͂ ε 

εἰ μὲν γὰρ ἔθανες πρὸ πόλεως, ἥβης τυχὼν 
“- ἧς 

γάμων τε καὶ τῆς ἰσοθέου τυραννίδος, 
μακάριος ἦσθ᾽ ἄν, εἴ τι τῶνδε μακάριον. 

“ »᾿ 9 Ν Ν ΄ὔ ον “Ὁ 

νῦν δ᾽ αὔτ᾽ ἰδὼν μὲν γνούς τε σῇ ψυχῇ, τέκνον, 
οὐκ οἶσθ᾽, ἐχρήσω δ᾽ οὐδὲν ἐν δόμοις ἔχων. 

Ν δ 3 

δύστηνε, κρατὸς ὥς σ᾽ ἔκειρεν ἀθλίως 
,ὔ “ ν" ξ 

τείχη πατρῷα, Λοξίου πυργώματα, 
ὃν πόλλ᾽ ἐκήπευσ᾽ ἡ τεκοῦσα βόστρυχον 

᾿΄ “ 

φιλήμασίν τ᾽ ἔδωκεν, ἔνθεν ἐκγελᾷ 
72 ῇ “ 

ὀστέων ῥαγέντων φόνος, ἵν αἰσχρὰ μὴ λέγω. 



ΤΗΕ ΘΑΘΘΗΤΕΙΚΒ ΟΕ ΤΕΆΟΥ 

Τ ὑπ ουθίονθ, πο ποῖ Πειϑῦ ἀὐγαν θα {ΠῸ ΘΟ Ρ56, 
ὙΥὴ] ποὰρ ἰδ σπου, «πα βοῦ ὉΠΟΎ ΟῚ ἃ ΒΡ ΘΆΓ. 
Του ἐπ πὶ τυ} 5ρθοα ρου Ὅν ὅΠπ6 ἔαβὶς ἀϑϑὶρηθ, 
Βοοῖῃ, 1 Πᾶνα Πρ τοποα οἵ οαα τοὶ] ἐπῖπε παπᾶς ; 1180 
ΤΥ, ἃ5. 1 ρᾶβθϑα ο᾽δὺ' γὸπ Θοδι δ 615 5 ΘΔ Πη5, 
1 Ραυ θα ἘΠ 6 σουΡ56, πα οἰ θαηβθα {πὸ νοιπηαᾶς ὑΠπουθοῖ, 
Νοῦν Ὑ}}} 1 οῸ, ἀπα αἷς ἔου ἢΐπη ἃ σγάνϑ, 
ὙΠαι, 5Βπουξθπηθα 50, ὑπ ν νου κΚ ἀπά τηΐηο 10Π 8], 
ΤῸ οπα δπα ψυτοιρ δ, τὰν Ποιηθννγ 5ροθα {ΠῸ ΟδΥ. 

[1 αἱὲ ΤΑ ΤῊν Βι058. 
ΗΕΟΌΒΑ 

ϑεὺ Ηδοΐου᾽ 5 5Π1614 ἔαϊν- του 64 οι {Ππ6 δαυΐῃ, 
Α νορῦμ] οἰσηῦ ππϑυν θεοῦ [ῸΣ τὴ6 ἴο 566. 
Ο γε ν)]}1ὸ τηογ6 ἴῃ 5ρθαγβ ὑΠδη νυ βάομι ᾿οαϑῦ, 
Τραυίηρ {Π|5 ΟΠ114, Δομαθαμβ, ἢν Πᾶνα γα ψτοιρἢῦ 
ΜΌγαοΥ ἀπ Πρ αν -Οὔν. ]οϑὺ Πα γαῖβα ἀρϑὶῃ [παπρῦ 1100 
Ουν [8]]|6ὲὰ Ἰτου Ηον " νγὰβ γοῦν 5ίγεησί Ρθαΐ 
ὙΠ θη νὰ αϊοα ἀαῖν, νει ν 116 Ἡ θοΐου 5 ΒΡ δι 
ΤΥ ρΠ 64, ἀπα τν Π116 θα δία ἤππ ὑΠοιιϑαηα5 Το ρ ἢ ; 
Βιυΐῦ πον, ΤΎΟΥ ἴθ, 411 {π6 ΡΠ οδη5 5] ἴῃ, 
Υς ἀγοδα {Π|5 1016 1] Ὁ Οαΐ οπ ἐπε ἔδαν 
ὙΠΟ ἢ ἔδαυεῖ, Πανίηρ παν δ τθαβοπθα ψῆγ 
ΔῊ ἀαν]ηηρ, τυ Πα 11 ἀθα 1} ἰ5 οοιηθ οη ὑπε6ο ! [Κποννη 
Ηδάᾶβὲ ποῖ ἴον γον ὈΘΘη 5]αίη, ὑπ πη ποι Παάϑὺ 
Ὑουΐῃ, νυ θα] οοῖκ᾽ 5 Ὁ1155, ἀπά ΘΌΘΠΙΚα βονογεϊρηῦν, 
ΒΙεϑὺ ννεσὺ ὑπου---ἰῇ Πουοὶη τηὰν δρῦς ΡῈ Ὀ]οβυ. 1170 
Βαυΐ πον, ὁπ 6 566} 8 ΠΩ εἰρρεα ὃγ ἴῃ γ ο}114-508], 
ΤῊΗΐΪπα Ποιηθ- θ}155 ἤδθοὺβ Τουρούζεη, πποπη]ογαα ! 
Ῥοοῦ οὨ]]4, Ποὺ 586]ν ὉΠῖπ6 ἀποοϑί γα] νν8}}5, 
{Πργϑαυϑα Ὀγ 1, οχίαβ, του ὑπῖηθ μοδα Πᾶνα 5ΠΟ1Ὲ 
ΤῊς ου1]}5 ὑπᾶῦ οὔθ ἔπ γ τοῦ ποὺ ΒΟ Ὁ ϑηηοοῦ πο 
Απα Κιβοθά, νν Βευθ ποτα ἐΠγοαρἢ 5ῃαογεα θοΠ65 Γου Ὁ ἢ 

ΟὙΪΠ5 
Μυτάου---ἃ ρ] 0] 1655 1 σδηποῦ 5ρ6αῖ ! 
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ὧ χεῖρες, ὡς εἰκοὺς μὲν ἡδείας πατρὸς 
κέκτησθ᾽, ἐν ἄρθροις δ᾽ ἔκλυτοι πρόκεισθε νῦν. 
ὦ πολλὰ κόμπους ἐκβαλὸν φίλον στόμα, 
ὄλωλας, ἐψεύσω μ᾽, ὅτ᾽ εἰσπίπτων λέχος, 
ὦ μῆτερ, ηὔδας, ἢ πολύν σοι βοστρύχων 

πλόκαμον κεροῦμαι πρὸς τάφον θ᾽ ὁμηλίκων 
κώμους ἐπάξω, φίλα διδοὺς προσφθέγματα. 
σὺ δ᾽ οὐκ ἐμ’, ἀλλ᾽ ἐγὼ σὲ τὸν νεώτερον 
γραῦς, ἄπολις, ἄτεκνος, ἄθλιον θάπτω νεκρόν. 
οἴμοι, τὰ πόλλ᾽ ἀσπάσμαθ᾽ αἵ " ἐμαὶ τροφαὶ 
ὕπνοι τ᾽ ἐκεῖνοι 1 φροῦδά μοι. τί καί ποτε 
γράψειεν ἂν σῷ μουσοποιὸς ἐν τάφῳ ; 
τὸν παῖδα τόνδ᾽ ἔκτειναν ᾿Αργεῖοί, ποτε 
δείσαντες ; ; αἰσχρὸν τοὐπίγραμμά τ “Ἑλλάδι. 
ἀλλ᾽ οὖν πατρῴων οὐ λαχών, ἕξεις ὅμως 
ἐν ἡ ταφήσει χαλκόνωτον ἐτέαν. 
ὦ καλλίπηχυν “ “Βκτορος βραχίονα 
σῴζουσ᾽, ἄριστον φύλακ᾽ ἀπώλεσας σέθεν. 
ὡς ἡδὺς ἐ ἐν πόρπακι σῷ κεῖται τύπος 
ἴτυός τ᾽ ἐν εὐτόρνοισι περιδρόμοις, ἱδρώς, 
ὃν ἐκ μετώπου πολλάκις πόνους ἔχων 
ἔσταζεν “κτωρ προστιθεὶς γενειάδι. 
φέρετε, κομίζετ᾽ ἀθλίῳ κόσμον νεκρῷ 
ἐκ τῶν παρόντων" οὐ γὰρ εἰς κάλλος τύχας 
δαίμων δίδωσιν: ὧν δ᾽ ἔχω, λήψει τάδε. 
θνητῶν δὲ μῶρος ὅστις εὖ πράσσειν δοκῶν 
βέβαια χαίρει" τοῖς τρόποις γὰρ αἱ τύχαι, 
ἔμπληκτος ὡς ἄνθρωπος, ἄλλοτ᾽ ἄλλοσε 

πηδῶσι, κοὐδεὶς αὑτὸς εὐτυχεῖ ποτε. 

1 50 πὸ ΜΗ5. Νϑιοκ γϑαβ πόνοι : ΤΎΡΓΟΙ] ἄϊπνοί τε 
ῬαΙον βυρροϑίβ ὕπνοι τ᾽ ἄὔπνοι. 



ΤΗΕ ΠΑυΘΗΤΕΙΒΒ ΟΕ ΤΕΆΟΥ 

Ο Παηάβ, ον βυθοῦ πὸ ΚΘ 655 ἴο γ ΟΣ 56 
Υε Κορ !-Ἰπὴρ ἴῃ γουϊ βοοκοὺβ πον γα Ἰἴ6. 
Τ)δὰν Ἰῖρ5, ἐμαῦ ῬΑ Ὀ] εα τππὰην ἃ ΟΠ] -οαβὺ ὁπ σα, 1180 
Υς αἵὸ ἀεδ  ἼὝἼναβ ἔαϊϑε, ἤθη, Ὀουπαϊης ἴο ΤῊΥ 

Ρεά, 
“Μοίμοτ,᾿᾿ ἔπου βαϊαϑι, “Κ [Ἃ}] τηδὴν ἃ ον] [1] 5Βῃ 6 δ 
Εὸν 1ῃ66, πὰ ἐγοορ5 οἵ 6 πα 5 αηἴο τ ν ἴομ 
ὙΠ] 1εδα, ἴο οὐυ πα Ἰονίηρ ἰαϑὺ ἔδγεν εἰ}. 
Νοΐ 1 οὔ πες, θαΐ ἔδμοι, ἐπα γοπηρ, οἵ τη6,--- 
ΟἸά, Βοιλθ]θββ, Ομ 114 1655,--ὕεείοπδα οουρδ86, τὲ "αν οά. 
Αἢ της, {ῃς ἜΥΡΕΕΣ Δ Πα ΤῊΥ ΠΕΙΒΙΠρ- ΟΑΥ65, 
ΤῊν Ἰονε-νναϊο θα 5] 6 15,-- -σῸπ6 ! ΟΥ̓ μαῦ ψοτά, 4ἢ 

νγηαῦ, 
51)4}1 θαγα ἰμβοῦ ρα οὗ ἔπ 66 Ροη ἐπ ν ἴοι ὃ 
“ΤΊ 5. ἢ Πα [ῃ6 Αὐρῖνεβ τηπγ θυ ἴῃ {μηδ ραϑβῦ, 1190 
᾿)τεδαϊηρ Πἰπη ᾿᾿- 8 ᾿πβου]ρυϊοη 5Πτηΐϊηρ ατοσδοα ! 
Υεείμοιυ, οἵ ἔῃ ν β'γθ᾿ 5 ὑγθα] τ} Πουσ ἢ πουρΐ ποι Παϑβῦ, 
5Π}Ὁ ἴῃ ἴῃπγ θαυ] Πᾶνα ἢΐβ ὈτάΖθη ἴαγρα. 

ΑἩ 58 1614 ὑπαῦ Κερίεβὺ Ἡ θοῖου᾽ 5 φὍΌΟαΪν ΔΥΠῚ 
ϑαΐα, ἐΠϊη6 Ποτοῖς ὑγναυοΥ Παρὺ ἔποὰ Ἰοϑ ! 
Ηον ἀθδγ ἢῖ5 πρυϊηῦ οα ἐπῖπα Πα Π61]6 1165 ! 
1 εαν βἰαίηβ οὗ βσυγεαῦ ἀροῦ {ΠΥ ΒΠΔΡΕΙΥ ὙΠ}, 
ὙΒΙΟἢ οὗν τα Ὀαςι]ε᾽ 5 [01] νου] Ηδοῖον ἀτῖρ 
Ἰονη ἔγοτα ἢἷβ ὕγον, 85 ἰο Πἷς θεαγσα ἢθ ργθββϑεα {Πεε ! 

(Ὀπ|6, Ὀτησ γε Δαουπίηρ᾽ ἔοΥ {Π6 ΠᾺΡ]6 55 οοῦβα 1200 
ΟΥ̓ τπαῦ γε πᾶνε : οὐσ ξογξαπμα σῖνοβ ΠῸ μΪδοα 
ΕοΥ ὙἹ ἢ ΑΥτὰν : τηΐπ6 41] 5η4]Ὁ ἔποιι τεοεῖνα. 
Α [Ὁ0] 15 Π6, γγνΠο, ἴῃ ΡΤΌΒΡΟΥΙΓΥ 
ΒΘΟΌΓΟ, Το] οἷσο5 : ἔοσίαηθ, ἴῃ ΠΟΙ Τη0065, 
ΤῚΚΕ βοπηε νυΠ4 τηδηΐαο, ὨΙΠΕῚ πον, πον ἐπι Π6Υ, 
1,605, ἃπΠ4 ΠΟΠ 6 ὈΤΌΒΡΟΥΒ Ἔν εσ νυ Πποὰὃ σἤδηρα. 
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ΤΡΩΙΑΔῈΣ 

ΧΟΡΟΣ 
καὶ μὴν πρὸ χειρῶν αἵδε σοι σκυλευμάτων 
Φρυγίων φέρουσι κόσμον ἐξάπτειν νεκρῷ. 

ΕΚΑΒΗ 

ὦ τέκνον, οὐχ ἵπποισι νικήσαντά σε 
1210 οὐδ᾽ ἥλικας τόξοισιν, οὺς Φρύγες νόμους 

τιμῶσιν, οὐκ εἰς πλησμονὰς θηρώμενοι, 

μήτηρ “πατρός σοί προστίθησ᾽ ἀγάλματα 

τῶν σῶν ποτ᾽ ὄντων, νῦν δέ σ᾽ ἡ θεοστυγὴς 

ἀφείλεθ᾽ “Ἑλένη, πρὸς δὲ καὶ ψυχὴν σέθεν 

ἔκτεινε καὶ πάντ᾽ οἶκον ἐξαπώλεσεν. 

ΧΟΡΟΣ 
τι ρήν κὦ “- 

ἐ ε, φρενῶν 
ΝΜ " 3, 4 » ’ δ. 
ἔθιγες ἔθυγες: ὦ μέγας ἐμοί ποτ᾽ ὧν 
ἀνάκτωρ πόλεως. 

ΕΚΑΒΗ 
ἃ δ᾽ ἐν γάμοις, ἐχρῆν σε προσθέσθαι χροὶ 

1290 ᾿Ασιατίδων γήμαντα, τὴν ὑπερτάτην, 

Φρύγια πέπλων ἀγάλματ᾽ ἐξάπτω χροός. 

σύ τ᾽ ὦ ποτ᾽ οὖσα καλλίνικε μυρίων 
μῆτερ τροπαίων, “Είκτορος φίλον σάκος, 
στεφανοῦ" θανεῖ γὰρ οὐ θανοῦσα σὺν νεκρῷ" 
Ι Ν Ν “ “- Ἃ Ἁ “ “ 
ἐπεὶ σὲ πολλῷ μᾶλλον ἢ τὰ τοῦ σοφοῦ 
κακοῦ τ᾽ ᾽Οδυσσέως ἄξιον τιμᾶν ὅπλα. 

ΧΟΡΟΣ 
» ». ϑτ δε 

αἰαῖ αἰαῖ, 
πικρὸν ὄδυρμα γαῖά σ᾽, ὦ 
τέκνον, δέξεται. 
στέναξον, μᾶτερ, 

ΕΚΑΒΗ 
αἰαῖ. 
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ΤΗΕ ΘΠΑυΘΗΤΕΙΒ ΟΕ ΤΠᾺΟΥ 

ΓΗΟΘΕυβ 
1,0, γεδαν ἴο ἐπῖπθ μαπά, {ἸῸΠὶ 5Ρ01]5 οὗ Ἴ του, 
ΤΠον θυϊπρ Δἀογηΐηρθ οη {πε ἀθδα ἴο ἰαν. 

ΗΕΟῦΒᾺ 
ΟἸΙΠ4, ποὺ ἔῸγ νοΐουν ἢ βἔθεαβ οὐ θοὸν 
Ονον τῃν [6]]ονν5,----οπβίουηβ νυ ΠΙῸ ἢ ἔπ ν ΟΙΚ 1910 
Ηομουνΐ, νεῦ ποῦ πηΐο οχοθβα ρα Γθι16, - 
ΤΗΣ πποΐμοὺ οὔ ἔῃ ν 5ῖστε δΔουηθίῃ τη 66 
ἢ σας. ἔτομ ννθα!] ἢ οποο ἐΠΐηθ, πον το Ὁ ἔΓῸΠῚ 

{Π6 6 
Βν Ηεϊδη σοα-δοουγβῦ : 516 Παίῃ 5] ἴῃ νυ 108] 
Τὴν 116, ἀπα Ὀγτουρηΐ ἴο σταΐῃ 411 ΠΠϊπα Ποιιβα. 

σΗοΗῦΒ 
ΑἸὰς ἀπά «85: Μίπο Πποᾶγὺ ἀοβῦ που νυυΐηρ, ἀοβὺ ἔμοα 

ὙΠηΡ, 
Ηξεεῖον, ἴῃ ἄδγβ ονευραβδὺ Του 5 μηϊσηδν Κίηρ ! 

ΗΕΟΌΒΔ 

Τὴ ὑπαῦ ν᾽ που ἔποι 5ποι!ἀ5ὲ Πᾶνα οἰδα ἐπ ν ἔουτη 
Ἐὸν τηϑυτίαρο, νεαϊηςσ Αϑἰα᾽ 5 Ἰον θοῦ, 1900 
ΞρΙεπάουν οἵ ΡΗγν σἴδη γΌΡ65, 1 βυγαῖμα ἔΠ6 6 πονν. 
Ἀπά ἵππου, ψνΠὸ νναϑὺ ὑπ σ]οσίοιιβ ποῦ ΠΥ οηοα 
ΟΥ̓ σου !]655 ὑσασρη5, Ἡ δοΐου᾽ 5 5η1614 Ρε]ονεά, 
Ἐεοεῖνε ἴῃγ ψυθαῖῃ : ποὺ ἢ ἐπε ἀθαα 5} α]ἐ 

αἷς 
ὕπᾶγίηρ, ννουΐῃν οὗ Ποπουγ, ἔα Υ θα γομ 
ΤῊς ἀὐτὴ5 Οαγββειβ, οὐδ ον ν]]]αΐη, ἡγοη. 

σΗοΗῦΒ 
ΑΙΔ5 ἔου {πδε ! 

Ο “114, οὐ βουσον, {πΠ6 δαυῦῃ 5}.4}} ποὺν 
Βδοεῖνε {πε ἴο γεϑὺ !--ννα]], τηοΐῃου, ἔμοα " 

ΗΈΟΟΒΑ 
Ο πηΐβευυ : 
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ΤΡΩΙΑΔΕΣ 

ΧΟΡΟΣ 
νεκρῶν ἴακχον. 

ΕΚΑΒΗ 

οἴμοι μοι. 
ΧΟΡΟΣ 

᾽ “Ὁ » ΄ὔ »“" 

οἴμοι δῆτα σῶν ἀλάστων κακῶν. 
ΕΚΑΒΗ 

“ ." Ν Ἂ 5 ΄, “ἘΠ᾿ Ὑ 

τελαμῶσιν ἕλκη τὰ μὲν ἐγώ σ᾽ ἰάσομαι, 
τλήμων ἰατρός, ὄνομ᾽ ἔχουσα, τἄργα δ᾽ οὔ! 
τὰ δ᾽ ἐν νεκροῖσι φροντιεῖ πατὴρ σέθεν. 

ΧΟΡΟΣ 

ἄρασσ᾽ ἄρασσε κρῶτα 
πιτύλους διδοῦσα χειρός, ἰώ μοί μοι. 

ἘΚΑΒΗ 
μων , - 

ὦ φιλταταῖι γυναΐκες. 

ΧΟΡΟΣ 
»Μ, ’ὔ - ᾽ " Τα κα αὶ ἔννεπε, τίνα θροεῖς αὐδάν. 

ΕΚΑΒΗ 
5 ᾿ - δ  : - Ἁ 5 ᾿ , οὐκ ἣν ἄρ᾽ ἐν θεοῖσι πλὴν ἐμοὶ πόνοι 

Τροίᾳ τε πόλεων ἔκκριτον μισουμένῃ, 
μάτην δ᾽ ἐβουθυτοῦμεν. Τι εἰ δὲ μὴ θεὸς" 
ἔστρεψε τἄνω περιβαλὼν κάτω χθονός, 
ἀφανεῖς ἂν ὄντες οὐκ ἂν ὑμνήθημεν ἃ ἂν 
μούσαις ἀοιδὰς δόντες ὑ ὑστέροις βροτῶν. 
χωρεῖτε, θάπτετ᾽ ἀθλίῳ τύμβῳ νεκρόν" 
ἔχει γὰρ οἷα δεῖ γε νερτέρων στέφη. 
δοκῶ δὲ τοῖς θανοῦσι διαφέρειν βραχύ, 
εἰ πλουσίων τις τεύξεται κτερισμάτων" 
κενὸν δὲ γαύρωμ᾽ ἐστὶ τῶν ζώντων τόδε. 

1 ΠΕ ΘΡμδπιιδ᾽ (πηδιἰἸθίδοῦον ν) οοπ]θούτνα] σϑϑάϊηρ ἴον εἰ δ᾽ 
ἡμᾶς οἱ ΜΕ5. ΟΥΙρΊ Δ] ΠΟΡΘΙΘΒΒΙν Ἰοβῦ. 
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ΤΗΕΒ ΠΑΘσΘΗΤΈΙΝΒ ΟΕ ΤΕΆΟΥ 

σΗΟΗῦΒ 
Ὑγ 41} πὸ Κϑϑὴ [Ὁ πε ἀθδῇ ! 

ΗΕΟΌΒΑ 
ΑὮ πη6, 8ἢ της ! 1930 

ΠΗΟΘΕῦΒ 
ἈΠ στίοῖς  ΠΟ56 ΓΟ ΘΠ ὈΓ 06 5684} πο ου Ρὲ δα ! 

ΗΕΟΌΒΑ 
Θοπια οἵ πῃ ν ννουπα5 1} Πἰπθπ Ραμ 5 1 ἱη4,.--- 
ΤΘ θοῦ αὐ ἴπ πᾶῖπθ, 1 θἰπα, θα σαπποῦ Ποὰ].--- 
ϑόπηο 51Π84}} ἔῃ γν ἔαῦ Ποὺ το πα ἁπηοηρθῦ {πες οδ΄. 

ΘΗΟΗῦ5 
διηῖϊξα ποι, Ὁ σῖτα Τ᾿ Τοῦ {πῖπε Ππαπα 

ἢαΐη, ταῖν πὸ Ὀ]ον 5 οὐ ἐπίης Ποαά-- ἀ]8Δ5 ! 

ΗΕΟΌΒΑ 
Ο ἀαιρηΐζοιβ θο]ονϑα οὔ τὴν Ἰἰαπή.-- 

ΠΗΘΕῦΒ 
Ξρϑακ ΠῸ ννοστα γα ἔῃ ν ΠΠ}Ρ5 ὉΠαῦ ἰς5 ραμεϊηρ᾽ [Ὸ μρει55. 

ΗΕΟΌΒΑ 
Νοιρηδ ννὰβ ἴθ Ηθανοπ᾿ 5 ἀΘβί θη, βᾶν ννΟῸ65 ἴο ΠῚ6 1240 
Απαᾶ Ἴτον, ἀρονε ἃ}1 οἰδἰθ5 Ἰοαῦ θα οὗ {Ππθιηη. 
Τηῃ ναΐῃ νὰ βδουῆσρα ! Ὑεῖ, Πδα ποὺ οα 
Ο᾽ εὐ γον τι5 580, ἃΠ6 νν ΠΟ] ηθα θα πθαῦῃ ἐπε θάνῃ, 
γε Πα [δά δα ἴδιιθ] 685, πονοῦν Πα θθθη Πνηηπϑα 
Τη Ἰαγϑ, Ποὺ σίνϑη 5οηρ- ὉΠ 6 Πη65 ἴοὸ {Π6 αὐξον-ἐπηε. 
Ῥὰβ5 οῃ,, ἰὰν γε ἴῃ ἃ ψγείομθα [ομι) ἐπ 6 οοΥΡ56 ; 
Τὸν πον ἰδ Παύῃ πῸ σαυ]δηαᾶβ, ἀπιὸ5 οὔ ἄθαίῃ. 
Υδὐ 0016 ργοῆν πᾶνε ὑπὸ ἀδδά, 1 ἔχον, 
ΤΠαὺῦ σαΐηῃ τηᾶρηϊἤοοποα οἵ Ορβθα 165. 
"Τὶς θαὺ {πε Ἰϊνίηρ Π] Θ Π19᾽ να] ρ]ΟΥ]ΟΙ151 685. 1950 

7 Δ6 ΘΟΥΡ86 15 οαγτγὶθα ἰο0 ῥιγίαί, 
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ΤΡΩΙΑΔΕΣ 

ΧΟΡΟΣ 

ἰὼ ἰώ" 
μελέα μήτηρ, ἣ τὰς ΗΝ 
ἐλπίδας ἐ ἐν σοὶ κατέκαμψε, β ίου. 
μέγω δ' ὀλβισθεὶς ὡς ἐκ πατέρων 
ἀγαθῶν ἐγένου, 
δεινῷ θανάτῳ διόλωλας. 
ἔα ἔα" 
τίνας ᾿Ιλιάσιν ταῖσδ᾽ ἐν κορυφαῖς 
λεύσσω φλογέας δαλοῖσι χέρας 
διερέσσοντας ; ; μέλλει Τροίᾳ 
καινόν τι κακὸν προσέσεσθαι. 

ΤΑΛΘΥΒΙΟΣ 
1200 αὐδῶ λοχαγοῖς, οἱ τέταχθ᾽ ἐμπιμπράναι 

Πριάμου τόδ᾽ ἄστυ, μηκέτ᾽ ἀργοῦσαν φλόγα 
ἐν χερσὶ σῴζειν, ἀλλὰ πῦρ ἐνιέναι, 
ὡς ἂν κατασκάψαντες Ἰλίου πόλιν 
στελλώμεθ᾽ οἴκαδ᾽ ἄσμενοι Τροίας ἄπο. 
ὑμεῖς δ᾽, ἵν’ αὑτὸς λόγος ἐ ἔχῃ μορφὰς δύο, 
χωρεῖτε, Τρώων παῖδες, ὀρθίαν ὅ ὅταν 
σάλπιγγος ἠχὼ δῶσιν ἀ ἀρχηγοὶ στρατοῦ, 
πρὸς ναῦς ᾿Αχαιῶν, ὡς ἀποστέλλησθε γῆς. 
σύ τ᾽, ὦ γεραιὰ δυστυχεστάτη γύναι, 

1210 ἕπου. μεθήκουσίν σ᾽ ᾿Οδυσσέως πάρα 
οἵδ᾽, ᾧ σε δούλην κλῆρος ἐκπέμπει χθονός. 

ΕΚΑΒΗ 
οἱ ᾽γὼ τάχαινα' τοῦτο δὴ τὸ λοίσθιον 
καὶ τέρμα πάντων τῶν ἐμῶν ἤδη κακῶν' 
ἔξειμι πατρίδος, πόλις ὑφάπτεται πυρί. 
ἀλλ᾽, ὦ γεραιὲ ποὺς, ἐπίσπευσον μόλις, 

1 ΒαΓροΒ: [Ὁ κατέκναψε οὗ ΜΌΝ. --- ἴθ νγδοὶς ππάοπθ 
Ατὸ βῃαύϊογοα ποὺ ρῥγοπα " οϑΐο. 
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ΤΗΝ ΠΑ ΘΠΘΗΤΕΚΒΒ ΟΕ ΤΕΟΥ 

ΘΗΟΗῦΒ 
ΑΙ τὴς ! 8} τη ! 

ΑἸ Βάρ]655 τηοῖμ θυ, νῃδδ οῸΔ4] 5116 ΠΔὉ}} ΡΟ ὴ 
ΟΥ̓ 411 πὸ ρυοια πορο5 θυ] θα ὁ {ἰδ ! 
Ο ἀπο νΠπὸ ννεσῦ θουπ ἴο Ἔχοθθαϊηρ 155, 

ΤΒοῖι ΠΠΘυο᾽ 5 500, 
γῆ δῦ ἀυν ὰ] ἀθαῦ] ἔου ἐπ ν ἀγὶηρ᾽ ννὰ5 ὉΠ15 ! 

ὙγΠπαὺ πο ! ψ αὐ Πο ! 
ὙΠΟ 566 1 οἡ ΠΙππγ5 τον θυ - ον ΠΘΩ νν8]}, 
Απα {πὸ ἐοββίπρ' [ΟΥῸ 65 Πουν οἹονν 
Ι͂π ὑπὸ παπασ οὐ {Πϑῖὴ ὃ- θοηα ποὸνν ον]], 1 ττονν, 

54}1 οἡ Ττογ-ἕονη [Ἀ]]. 

μέθυ ΤῬΑΥΤΗΥ ΒΙ05 αὐουθ, τυἱ}} δοίϊογ5 δϑανίηο ἰογολός. 

ΤΑΙΤῊΥ Β10|8 
Οδρίαϊηβ, ἴο νυ που ὑπὸ ΟΠᾶγρα 15 οἵνεη ἴο ἤτα 1200 
ΤῊΪ5 οἰδγ οἵ Ρυΐδη, [416 ἴῃ γοῦν Παπας 
Κεϑερ γα ὑπὸ ἤδπηθ πὸ τοῦ : ἐγ ιϑὺ ἴῃ ὅΠ|6 Του ἢ, 
ΤΠδῦ, μανίηρ' ον ἴῃ ἀπιϑὺ 1αἸα ΠΙΠη᾽5 ἕουνουβ, 
γε τᾶν νυ ἸὉΠἢ ΟἹ] 6 55 Πουηθννασα ΒρΡΘΘα ἔγοιι Ἴ ΤΟΥ. 
Υε. ὑνοίο!α ἀϑρϑοῦ ὑΠ15 ὁπο Ποϑῦ 5}4}1] "θδι--- 
ΟΠ] άνθη οἵ του, Του, βοοπ ἃ5 Ἰοπα ἃ Π6 οἸθαν 
ΠΟ ΟΠ ο λαϊη5 οὗ {πῸ Ποβὺ π6 ὑσιτηρεῦ βοιηά, 
ΤῸ γοι ατθεῖκ 5Π1ρ5, ἴον νογαρα τόση {πε Ια πά. 
Απα που, Ὁ συ ου-Παῖσθα ἀπ τηοϑὺ ον ]]-οἰαυγθα, 
ἘΟΠ]Ονν. ΤΠπ686 ἔγομι Οὐ γββαιιβ οοιηθ ἴον Π66 ; 1970 
ΕῸν {Ππ| Ἰοὺ βεπαᾶβ ὑπ66 Του ἢ ΠπΠῸ Ἰδη, Πἷ5. 5]ανα. 

ΗΕΟΟΒΑ 
ΑἸ ψτεϊοποα 1! ὐπὸ αὐλουιηοϑὺ 15 {Π15, 
ΤΠ ἀδοροϑῦ ἀδρῦ οἱ 411 τὴν τ ἰβουῖΐθβ ; 
ΤἸδᾶνα τὴν Δ ΠΩ ; τὴν οἷδν 15 δἤδῃηδ : 

Ο ἀρὸδα ἔροῦ, 501. 6-ϑυυν 1 Πρ ΡΥ 655 ὕποιι 0Π, 
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ΤΡΩΙΑΔΕΣ 

ὡς ἀσπάσωμαι τὴν ταλαίπωρον πόλιν. 
ὦ μεγάλα δήποτ᾽ ἐμπνέουσ᾽ ἐν βαρβάροις 
Τροία, τὸ κλεινὸν ὄνομ᾽ ἀφαιρήσει τάχα. 
πιμπρῶᾶσί σ᾽, ἡμᾶς δ᾽ ἐξάγουσ᾽ ἤδη χθονὸς 
δούλας: ἰὼ θεοί. καὶ τί τοὺς θεοὺς καχῶ ; 
καὶ πρὶν γὰρ οὐκ ἤκουσαν ἀνακαλούμενοι. 
φέρ᾽ εἰς πυρὰν δράμωμεν, ὡς κάλλιστά μοι 
σὺν τῆδε πατρίδι κατθανεῖν πυρουμένῃ. 

ΤΑΛΘΥΒΙΟΣ 
ἐνθουσιᾷς, δύστηνε, τοῖς σαυτῆς κακοῖς" 
ἀλλ᾽ ἄγετε, μὴ φείδεσθ᾽- ᾽Οδυσσέως δὲ χρὴ 
εἰς χεῖρα δοῦναι τήνδε καὶ πέμπειν γέρας. 

ΕΚΑΒΗ 
ὀτοτοτοτοτοῖ. στρ. αἱ 
Κρόνιε, πρύτανι Φρύγιε, γενέτα 
πάτερ, ἀνάξια τᾶς Δαρδάνου 
γονᾶς τάδ᾽ οἷα πάσχομεν δέδορκας ; 

ΧΟΡΟΣ 

δέδορκεν, ἃ δὲ μεγωλόπολις 
7 5, 

ἄπολις ὄλωλεν οὐδ᾽ ἔτ᾽ ἔστι Τροία. 

ΕΚΑΒΗ 
ὀτοτοτοτοτοῖ. ἀντ. α 
λέλαμπεν ἤλιος, ἸΠερ- 
γάμων τε πυρὶ καταίθεται τέραμνα 
καὶ πόλις ἄκρα τε τειχέων. 

ΧΟΡΟΣ 
πτέρυγι δὲ καπνὸς ὥς τις οὐ- 
ρανίᾳ πεσοῦσα δορὶ καταφθίνει γᾶ. 
μωλερὰ μέλαθρα πυρὶ κωτάδρομα μεσῳδ, 
δαΐῳ τε λόγχᾳ. 



ΤΗΕ ΘΑ σΘΗΤΕΈΒΚΘ ΟΕ ΤΕΟΥ 

ΤΠαῦ 1 τηὰν ὈΪα πλΐπθ ΠᾺΡ]655 ἴοννη Ἄγε 6]}. 
Ο Ἴτον, τὐϊᾶάϑὲ θασρα θα θαΥο οὐβῦ 580 Ργοπά, 
ϑόοοη οὗ ἔῃ ν ρ]ουΐοιιβ πδηθ 5Πα]ῦ ἔποιι 6 500 1}64. 
ΤΠ ν ἤτα {π66, ἀπ ὑπὸν ΠᾺ]6 ἃ5 ἔου τ {Π6 Ἰαπα, 
ΤΠ γΆ}15! Ο νὰ Οοάβ !-- Ἔν 08}} 1 ὁπ ἔπε Οοᾶϑ ἢ 1280 
ἘῸΣ οΔ]]6α οἡ Ππογεϊοΐοστε πον Πθαυκθηθα ποῦ. 
Οοτηθ, Γι9}} γα ΟΝ. ΠΟΘΙ ΡΥΤΘ, [ῸΣ ο]Ἱουοιι5]ν 
50. νυ ἢ τὴν Ὀ]αζίηρ σουπῦνυ 5Π οι] 1 αΪ6. 

ΤΑΙΤΉΥΒΙΌΒ 
ΗΔρ]6855, αἰέν ρηῦ ἂὐὸ ἔποῦ οἵ {Π|η6 ΗΠ] ΟΕ] Ο5 ! 
Ηξεπος μα]6 Ποι-- σράγα ποῖ. Τὸ Οἀνββειβ᾽ παπᾶ 
Ηδεν τϑὺ γὸ οἷν, πα 684 ἴο Πΐμη ἢἶ5. ὈΥ1ΖΘ, 

ΗΕΟΌΒΑ 
γγοε ἰ5 τὴ8 ! 4}} ον ἔπ νγοθβ ὑπαῦ θῈ τϊπθ (1, 7) 

Οτοπίου, Ὁ Ρηγγυρίαη ον, ον θαρεῦθου, οὐν [ὑπ αν, 
Ποσὲ ποι 566. ἤν οδ]ηηἱ γ᾽ 5 ἐοιηροθϑὶβ ἃγοσπ ἀ5. 

φαϊῃου, 
{{πηπευϊτεα ἄοοτῃ οὔ [αν δηιῖϑ᾽ πὲ ἢ 1990 

ΘΗΟΗῦΒ 
Ηε μια! ββεεη: γαῖ 15 Του, ὕΠ6 ϑἴδίεϊν οἰΐυ, 
Α εἰῦν πὸ τηογ6, ἀδϑίγονεα ψἱὺπουῦ ΡΙΐγ. 

ΗΕΟΒΑ 
γος 5 τη, ψο6, ἃπα ἃ ἐῃγθείο]α ψοα  (4Ἵπέ. 1) 

ΠῚο5 15 Ὀ]αζίηρ,, {π6 γατηραγῖβ οἵ Ῥϑυρϑγηιβ ΟΥ̓ 5 ἢ] Πρ; 
Ῥόονη, ἢ ὑπ6 Πουηθ5 οὗ οἷν οἷδν, τηϊά ἤδπηθβ ἔαν- 

Παϑῃϊηρ 
Ονον ὑπεῖν γαΐηβ5, ἃ Τὰ παοο-οἿονν' 

σΗΟΗῦΒ8 
ὙνΉ} 115 νι 4θ- νη σοα Ὀ] ΟΠ 685 ὕΠπῸ Ππεᾶνεη᾽ 5 ἴαοα 

οονευίηρ, [πονευΐπρ. 
Ο ΕΣ οὔϊ' 5ρ681-βϑὑν θη Ια πα 15. ὑπ βιηοκο-οοσα 1800 

(Λή|6οαε6.) 
ΤΙ τηϑη685 οὗ γὰΪπ- 5} Θαυ  Πνναγτα ὑπεν τεε], 
Οὐ ΠᾺ}15, ᾿ πϑαῖῃ {πῸ ἥτε πα ἐπῸ ἔθει θ μ᾽ 5 5ἴ6ε]. 
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ΤΡΩΙΑΔῈΣ 

ΕΚΑΒΗ 
ὦ τέκνα, κλύετε, μάθετε ματρὸς αὐδάν. στρ. β' 

ΧΟΡΟΣ 
᾽ ͵ ᾿ ὦ ᾽ ΄ 

ἰαλέμῳ τοὺς θανόντας ἀπύεις. 

ΕΚΑΒΗ 
΄ ) 2 “ “ ΄ γεραιά τ᾽ εἰς πέδον τιθεῖσα μέλεα, 

καὶ χερσὶ γαῖαν κτυποῦσα δισσαῖς. 

ΧΟΡΟΣ 

διάδοχά σοι γόνυ τί ί ἰδοχά σοι γόνυ τίθημι γαίᾳ 
τοὺς ἐμοὺς καλοῦσα νέρθεν 
ἀθλίους ἀκοίτας. 

ΕΚΑΒΗ 
7 , Ἰ 

ἀγόμεθα φερόμεθ'.--- 
: ΧΟΡΟΣ 

Μ Ε “Ὁ 

1810 ἄλγος ἄλγος βοᾷς. 

ΕΚΑΒΗ 
δούλειον ὑπὸ μέλαθρον ἐκ πάτρας γ᾽ ἐμᾶς. 
ἰὼ ἰώ" 
ΤΙΠρίαμε ΤΙρίαμε, σὺ μὲν ὀλόμενος 
Μ Μ“, 

ἄταφος, ἄφιλος, 
ἄτας ἐμᾶς ἄιστος εἶ. 

ΧΟΡΟΣ 
μέλας γὰρ ὄσσε κατεκάλυψεε 
θάνατος ὅσιον ἀνοσίαις σφαγαῖσιν. 

ΕΚΑΒΗ 
ἰὼ θεῶν μέλαθρα καὶ πόλις φίλα. 

ΧΟΡΟΣ 



ΤΗΝ ὈΑυΘΗΤΕΙΒΒ ΟΕ ΤΕᾺΟΥ 

ΗΠΕΈΟΟΒΑ 
(ϑ:". 9) 

Ηδαν, οἰ] σοι, Ὁ Πθαυκθη γοιμ π]Ο ]Π 6 ν᾽ 5 οὐνἱηρ 

σΠΟΕΌΒ 

Τὸ {πὸ ἀθδα ἄοϑβῇ ὕποιι νυν 8 }]----οδὴ ὑπὸ ν ἢ δαν ὉΠ 1116 
δηἰγθαῦηρ; ἢ 

ΗΠΕΟΌΒΑ 

Τὸν ον ὑπὸ σγτοιπα ἃγ6 πη ο] ἃ Ἰπη}05 ᾿γίηρ, 
Απα υἷπα μαηᾶ5, «πα τηΐηθ πὰπἦς οα {ἢ 6 

ΘΑ ἘΠ ἃγ6 Ὀδαϊηρ ! 

ΘΗΟΗΒ 

ἘλΑΥ  υναγ τὴν Κη66, ἃ5 1 [Ὁ] ]}ονν {Π66, θοννβ, 
ΑΒ1 οὖ ἴο Π6 ἀννθ! ον ἴῃ Η δα 6θ᾽ Ηοιιβο, 

ΤῸ τηΐηθ ΠᾶΡ]6558 ΒΡο 86, 

ΠΕΈΘΌΒΑ 

ΙΔ [4]66---1 δὴ θο1Π6--- 

ΘΗΟΕῦΒ 

ΒΟΥΤΟνν Υηρ5 ἴῃ ἴῃ ν οὖν ! 
ΗΕΟΌΒΑ 

ΒΊΟΤῚ ΤὴΥ ἰα πα τππηΐο Π]Δ 5105 Οἵ ΒΆΝ ΘΥΥ. 

Ο Πάρ]685 1! 
Ο Ρυΐδυσα, Ὁ ΡῬυίΐδιῃ, 5]αἴπ νυ ἱὉ ποι του}, 
ὙΠ Ππουὺ ἐ]ο πα, πουρ]ῦ, πουρῦ ἀοοῦ ὕπου πον οἵ 

ΠΥ ΠΟΟΠῚ ! 
ΟΗΠΟΗῸ8 

ΕῸν {πὸ Ὀ] οι 685 οὐ ἀδαῦῃ μαῦ ἢ 5ῃνοι δα {πὸ Ἔν π8 
ΟΥ̓ ΎΠΕ τἱρηδοιβ, ΡΥ παπᾶ οὐ Ππ6 ἱπηρίοιιβ 5111, 

ΠΕΈΟΌΒΑ 

Ο ἴδπεβ οὔ πῸὸ (ἀοά5, ἀδὰᾶν οἰδυ πιΐηα ! 

ΓΠΟΗΤ5 

Ἧγοε ! - ὑνὰ1} πε τε ξραϊῃ ! 
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ΤΡΩΙΑΔΕΣ 

ΕΚΑΒΗ 
Ν , , , 7, 

τὰν φόνιον ἔχετε φλόγα δορός τε λόγχαν. 

ΧΟΡΟΣ 
γι. »᾿ ᾽ ΄, -“ “-“ 8 κι. ’ὔ 

τάχ᾽ εἰς φίλαν γᾶν πεσεῖσθ᾽ ἀνώνυμοι. 

ΕΚΑΒΗ 
ἐἐ "ΘΔ; Ὁ , Ν ᾽ ας ἢ 

κόνις δ᾽ ἴσα καπνῷ πτέρυγι πρὸς αἰθέρ 
ἄιστον οἴκων ἐμῶν με θήσει. 

ΧΟΡΟΣ 
ὄνομα δὲ γᾶς ἀφανὲς εἶσιν' ἄλλᾳ δ᾽ 
ἄλλο φροῦδον, οὐδ᾽ ἔτ᾽ ἔστιν 
ἁ τάλαινω Τροία. 

ἘΚΑΒΗ 
7 

ἐμάθετ᾽, ἐκλύετε ; 

ΧΟΡΟΣ 
Περγάμων κτύπον. 

ΕΚΑΒΗ 
» ὩΨ » ᾿] Ψ , 

ἐνοσις ἅπασαν ενοσίς ἐπικλύσει πολιν. 
ἰὼ ἰώ, 
τρομερὰ τρομερὰ μέλεα, φέρετ᾽ ἐ- 
μὸν ἴχνος. ἔτ᾽ ἐπὶ 
δούλειον ἁμέραν βίου. 

ΧΟΡΟΣ 
“ Ν 

ἰὼ τάλαινα πόλις" ὅμως δὲ . 
, , Ν᾿ ᾽ Ν Ξ ᾽ »" 

πρόφερε πόδα σὸν ἐπὶ πλατας ᾿Αχαιῶν. 

ΕΚΑΒΗ 
»" “ , “- ᾽ “- ͵ 1 

ἰὼ γᾷ τρόφιμε τῶν ἐμῶν τέκνων. 

ΧΟΡΟΣ 
ἊΨ 

1 ῬΆ]ΘΥ᾿Β ἀυγδησθιηθηὗ δαορίοα. 
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ΤΗΕ ΘΑ ΘΗΤΈΕΈΕΒΒ ΟΕ ΤΕΟΥ͂ 

ΠΕΟΌΒΑ 
ΤῊς ἀδαῦ-ἤδληλθ, ὑΠ6 βρθᾶν, ἴ γοιν πϊάϑὲ ἤᾶνα 

ἀουηἑ ]01),--- (Δηι. 9) 
σΗΟΕῦΒ 

δ Π0-  ᾺΠπρ᾽ ἕο ΘαγῚ ἢ} γ Οὐ" ΠΙΘΙ ΟΥ̓Δ] 5118} νδῃ 5),-- 
ΗΕΟΌΒΑ 

Απα {π᾿ ἀ5ῦ, ο᾽ον {πὸ νγεϊκίη υνἱ6-ϑ γοτοίηρ 15. 1320 
Ρἰῃΐοῃ, [ὈδηΊ5}.. 

Μίηδ Ἔγεβ Τγομ ὑπ6 ΠοπιῈ οἵ τὴν θαυ ηΐηρ 5}.8}} 
ΠΗΟΘΕῦΒ 

Απα πὸ παῖδ οἵ γὴν ᾿ἰαπα 5}8}} θῈ ἢδαγα ποὺ, 
Δ πα να [0146 

51|4}} Πει ομ !ἀγθη ΡῈ. ϑοαςευθα ἢ πὸ τον ἀοίῃ 
το γ᾽ 5. γο ἢ] μυῖα 6. 

ΗΒΟΟΒΑ 
Π 14 γε πιανς- - 14 γε Πδὰῦ ἢ 

ΠΠΟΙΌΒ 
Οὐαβηθα Ρευρδηλιβ ον ! 

ΗΕΟΌΒΑ 
ΤῊ6 δα θα ἐπουεοῦ 5841} δπρ ΠΕ {ΠπῸ6 ἴοννη !-- 

ΟὉ ϑουγονν 5 ΟΥΌΨΙ ! 
Ο τοὐξουῖηρ', ἑοςξουϊηρ᾽ ᾿πη}05, ἸΡΌΘΑΣ 
Μν 516}5 ; ἴο {πε 11ξε6 οἵ θομπάαρε ἔλγο. 1380 

σΠΟΗῦΒ 
Ο ΜΒιᾶρ]655 Ἴτονυ !---Ὗὖὴεῦ ἄονῃ ἴο ὑπ6 βἰγαπά 

ΔΑπα {Π6 φρΆ ΠΟΥ 5 Αομαθδη ἐπ γ {εεῦ χτιϑὲ βύγαίῃ, 

ΗΕΟΟΒΑ 
Ο Ἰαπά---οὗ ΤΥ ΟΠ] άσεπ ὑπ6 πα βἰηρ- Δ Πα ! 

ΓΗΟΘΗῦ5 
νοο ! ὑν81} {π6 τοίγαϊῃ ! 

[αθιριέ ΟΜ ΝΈΒ. 
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ΥΟΣῚ ἸΟΓΒΗΜΨΗΘΔΕ ΠΥ 

ἔδιιθκη ἥν 
ἀγών μη" ἀπ 7. ΣΤ ΥΩ: 5} ἘοἸ ἤθε πο ἷν ΠΥ; 
(ὁ δ.) Ἷ «-αὐὐοί τ ἢ 

; ΝΟ Ν ὃ φὐφΣ ; Ι 

αν Ππἶρ ἐει χούπϑτα Ἴσον ἀτιπ Οὐ πα γα 

᾿ ᾿ ᾿ ΤῚΝ Ὧν γὴΣ ; Ἅ) 

Οὐδ δ} ΕΡΙ ἘΕῸ δι ΟΝ αὐίονέ “(ΔῈ Ὁ φη 8 9: ὉΛΆ 
γι κἢ ᾿ «ΟΠ ΠΩ 

ΓΙ ΔΡΈΠ ΡΥ ὙΠ 1ὸ ΣῊ 9 2 ΠΤΟΡ ἢ ΦΥΥὉ ἡ 

ΟἿ 

ΜΌΝ "ὐβοῆ “.|- Πξ νυ ΠΩ͂ γἱ ἢο προ α Ὠρρὰ 

6.618] ἴ ᾿ “07 στα 

ἰγοῖ; ϑίοε τ ἢ ον τε ΘΟ ΘΕ 5 κοὐ {{ππ|Ὁ 
Ἴ ὸ τ τὶ ες ἃ οὐ 

ον Ἀβολοβεει 

χὰ τ δεν αὐτείς ἐγ ΒΓΕ 
Φ 4 }}1 

ΐ ἐ  0 ι ΩΦ ΠΥ Ι αΐζονι. 5 Ἢ 

ΚΗΗ 

-οἴροῦ εν πα ΟΕ δ δυρ μ5 ΘΠ 
ι πανγῶτο ὁ χογτοῦ (9 

πρετ} κατε πε 0, ΠΥ ΜΟΥ (ἢ 

ὑνΑ: τὐτθὶ σπαρίμτος 10. 51} 9“ Οὗ τ 85} ΥΜΞ 

ριτρ 8. 541 Οὐ ἀρ Ὁ. 4 Ὑ7:- ὙΟᾺΕ ΒΑΘΉΜΝΕ Ο Ὑ}} νι ζ 

ΧΕ Ἧ Π ἢ 1531 ὙπΠ|ὶ ΤΥ ΤΙ ἐν" Ἐλττς 5. πὸ 

ΚΎΤΗ 

δέ π π } ΤΠ  Υ χαν 10 - ΠΆΓΟΣ δ 1}. 

τ αϊπεοι 1} ΣΙΕῪΣ ; ΟὟ 

σύν 



ἨΗΕΤΕΝ 





ΑΒΑΌΜΕΝΤ 

1τ ἐς ἑοία ἐμαὶ πὸ οὐ ἐλε οἷά ναγά5, παριο διοδιολονιδ, 

γυὐο ἰϊυοὶ σα σοπογαίίοης ὑθίογο Ζλμνριίο5, αἰ ὧι ἃ 

οογίαϊι ρμοοηι τους Π οἰθη, {0} ἐπαΐ ᾿6ν σῖγα γῦασ ἰδ ὁατιδο 

ΟΓ νεῖδονῃ ἰοὸ Ποίας ἀπὸ ἰο ἼὙοη. 1 πογοιρον τῦαδ ἐδ 

οἰγμοῖς δἰμιά 0} γαϊησ ὁπ ἤδνὺ τυλὸ πα αὐον εἰσαίλ 

ὑδοοθιο ὦ σοιίίο55. Βέ {π6 την τοροπίο ὁ} Πῖὶδ ργο- 

σιοηρίϊοη, απ πα θ αὶ πθ)ὺ 50ηρ τυπογοῖμ ἤθ ππϑδαϊαὶ αἰ 

{δε ουἱ! ἢ6 πμαὰὶ σι ο7᾽ λίθοι Ποἰθη, ἀγα τῦουσ ἐμίο ἠϊδ 

ἰαψ απ αποϊοπέ ἰοροπαὶ, ἰοἰϊηρ ποὺ ἰπαὶ ποὶ δῆ, διέ ἢον 

γυναι οπίψ, παὰ ρμασδοὶ ἰο γον, τυλῖΐο σἤδ τυαδ θον" 6 

ὑῃ ἰλὸ αοἀς ἰο ἐλὸ ἰαπὰ οὐ σηρί, ἀπαὶ ἰμθνῦο γοριαιοεὶ 

τἰγι1] ἐδο αν τυΐιοτι ἤο 7 ἰογεὶ, ἐνιγγῖησ αϑ 6 ὁπ ἐπ6 Ποηιο- 

γυαγ πογασο, σΠοιί Μπεὶ μον ἐλόνο. 

Ἰμον ἤθ πα ἄοηο {Πὶ5, ἠδ σἱολέ τυαᾶς οἰγαὶσ θαι 

γοοίογε [ὁ ἡϊΐηι. 

7ι {πὶ ρίαψ 15 Ποίοπ᾽ 5 δίονῃ ἰοίαὶ ἀοοογεϊδισ 0 1}|6 

“ Ποοαπίαίίοι Γ᾽ δ οδτολον5.᾽" 



ΤᾺ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΏΩΠΑᾺΑ 

ΕΛΕΝΗ 

ΤΕΥ͂ΚΡΟΣ 

ΧΟΡΟΣ 

ΜΕΝΕΛΑΟΣΞ 

ΓΡΑῪΣ 

ΑΓΓΕΛΟΣ 

ΘΕΟΝΟΗ 

ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ 

ΔΙΟΣΚΟΥ͂ΡΟΙ 



ΠΆΛΑΜΑΤῚΝ ΡΕΒΗΞΟΝΑΙ͂ 

ΗΈΠΕΝ, τυἷ78 ο Δονείαιι5. 

ΤΈΘΟΒΕ, α Ογεεῖ ἤεγο, τὐῆο ἤοιδέ αἱ γον. 

ΜεΕνειάῦυβ, ἀπ ο7 δγαγία. 

ῬΟΒΤΆΕΒΒ, οἵ ἐδε ραΐαος οΓ᾽ ΤἼεοοϊψηνογνὶδ. 

ΜΈΒΒΕΝΟΒΕ (ἢ γβὺ), α βαϊου 9 Δεν ατιδ᾽ ογειν. 

ΤΉΞΕΟΝΟΕ, α ργιεδίε88, 8ϊσίον οΥ ΤἸοοοϊ ψηλθλυιι8. 

ΤΉΗΚΟΟΙΥΜΕΝυΒ, ἀΐηρ ὁ σψρί. 

ΜΈΞΒΕΝΟΕΕ (ΞΘοΟΠ6), ἃ δογυαηέ 07 ΤΠ οοοϊ ψηλεγυῖι8, 

ΤῊΝ ΤΙΝ ΒΕΈΤΗΒΕΝ, (ἰδίου απ Ροίζια;. 

ΟΗΟΕῦΒ, οοηδίϑέζι ὁ. οαρίϊυοε (ὐγεοῖς ἠναϊάοηβ αἰξογείαγιέ ὁπ 

Πεῖΐεν. 

Οπιαταδ, αἰοπἰατιέ8, ᾿ιιπίϑηιεη, απο ἐογπρί6-ἠιοαϊεοτι8. 

ΞΟΕΝΕ: Βοῖογθ ὕπβ Ῥᾷ]δθθ οὗ ῃ6 Κίῃρ οὗ ρσνρὺ Ὀγν ὑπ6 
τηουῦῃ οὗ ὕπ6 ΝῚ]Θ. 1ῃ {πὸ Τογοστγοιπηα βύδης 5. {πΠ6 οπὰὉ 
οἱ Ῥγούθιβ, ἕαῦμον οὗ ᾿ΓΠΠΘοοΙ υη6Π15. 

ΝΟΙ, 1. ΗΗ 
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ΒΛΕΝΗ 

ΕΛΕΝΗ 
Νείλου μὲν αἵδε καλλιπάρθενοι ῥοαί, 
ὃς ἀντὶ δίας ψακάδος Αἰγύπτου πέδον 
λευκῆς τακείσης χιόνος ὑγραίνει γύας. 
Πρωτεὺς δ᾽ ὅτ᾽ ἔζη τῆσδε γῆς τύραννος ἣν, 
Φάρον μὲν οἰκῶν νῆσον, Αἰγύπτου δ᾽ ἀναξ, 
ὃς τῶν κατ᾽ οἶδμα παρθένων μίαν γαμεῖ, 
Ψαμάθην, ἐπειδὴ λέκτρ᾽ ἀφῆκεν Αἰακοῦ. 
τίκτει δὲ τέκνα δισσὰ τοῖσδε δώμασι, 
Θεοκλύμενον ἄρσεν᾽, ᾿ ὅτι δὴ θεοὺς σέβων 
βίον διήνεγκ᾽, εὐγενῆ τε παρθένον 
Εἰδώ, τὸ μητρὸς ἀγλάϊσμ᾽, ὅτ᾽ ἣν βρέφος: 
ἐπεὶ δ᾽ ἐς ἥβην ἦλθεν ὡραίων γάμων, 
καλοῦσιν αὐτὴν Θεονόην': τὰ θεῖα γὰρ 
τὰ τ᾽ ὄντα καὶ μέλλοντα πάντ᾽ ἠπίστατο, 
προγόνου λαβοῦσα Νηρέως τιμὰς πάρα. 
ἡμῖν δὲ γῆ μὲν πατρὶς οὐκ ἀνώνυμος 
Σπάρτη, πατὴρ δὲ Τυνδάρεως: ἔστιν δὲ δὴ 
λόγος τις ὡς Ζεὺς μητέρ᾽ ἔπτατ᾽ εἰς ἐμὴν 
Λήδαν κύκνου μορφώματ᾽ ὄρνιθος λαβών, 
ὃς δόλιον εὐνὴν ἐξέπραξ᾽ ὑπ᾽ αἰετοῦ 



ΗΕΓΕῈΝ 

ΗεμεΝ αἰϊδοουονοαί ὑοηϑθε ἴηι ργανον" αὐ ἐλ ἐονν οὐ Ῥγοίσιις 
δὴ γίδες απά αὐυαποος ἰο (ἠδ 7γοπί 9} ἐλε δίαρο. 

ΗΠΕΙΕΝ 

ΤΉΕΞΕ θὲ ἐῆε ΝΊ] δ᾽ 5. ἔα! υ-ἤονν πὰρ νἱγρ!η-σἰγθδιηβ, 
ὙΥΒο. ἔεα ψ ἢ  Ηϊΐε σηονν πιο] προ, ποῖ νυ ἡ} γταῖιὶ 

ΕἸῸΠῚ ἤθάᾶνθη, νναΐευβ Εργρί 5 Ἰον]απα ἢοφ]άς. 
Τονα οὗ {Πϊ5 Ἰα πα νγὰ5 Ῥγοΐθιιβ, ψν ῃ1]6 πὸ Ἰνεά, 
᾿νε] ]ον ἴῃ ῬΠΑΡΟβ᾽ ἰ5[6, πα Εσγρὶ 5 Κίηρ, 
γῆ. οἵ {πὸ Μαϊαβ βεα-Ππαιηείπηρ να εα οπο, 
Ῥϑατηδῖῃςθ, ννἱδον εα υἱέ οὗ Αδδοαβ: 
Απα ἴο {πὶ ποῖδαὲ 5πΠ6 Ὀτοιρηξ ον. ΟΠ] 

ἐνναΐῃ, 

Α 505, Τ ΠΕ γυθμπ5.---ἰον ἐπαὲ Ποποιηρ 
Τὴς Οοαβ Πϊβ ἔδυ Ποὺ ᾿νε α,- ἃ ΠΟΡ]Ὲ ἀδαρηϊου, 
Νατηθα Εἰάο, ““ τηοῦμ ον β ΡΥ 6, ψ Π1]6 νοῦ ἃ ΡάΡα ; 
Βιιΐ, βίποθ 516 σγυαν ἴο Ὀ]οοι οὗ βροιδβα]- τάς, 
ΤῬΠοϑοποῦ ἢ ἔμπα ν οα] 16 που, ον 5η6 Κπανν 
Ηδανεπ᾿ 5 Ψ1}]} ἔου ὑΠίηοϑς ἐπαὺ τὸ πα {πίηρϑς ἴο "δ, 
ΤΠ ον ηρ ἔτοτη ΠΟΘΙ σταπαάϑῖντο ΝΟΥ ὉΠ Ϊ5. 
ΕῸΣ τη6, ποὺ ἔἈ Π16]655 15 τὴν [δι Που] πα 
ϑραγία : ΤΥ 5116 ννὰβ ΤὙπάδτιιβ. ΤῊ ἰδ8]6 
ΤΑΙ] οἢ ἐμαΐ ἔο τὴν τηοΐμον 1,644 ἥσδνν 
Ζει5, ῆο Πα ςἴοϊπ ἐπε κα ηθ55 οὗ ἃ βύύδῃ, 
Απά, ἢεείηρ' ἔγῸμ ἃ οΠαβίησ δα σ]θ6, τουρηΐ 

᾿νε. ΤῊΘ ῬΌΓΡοβα οἱ (ϑο. 
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ΒΛΕΝΗ 

δίωγμα φεύγων, εἰ σαφὴς οὗτος λόγος. 
“Ἑλένη δ᾽ ἐκλήθην' ἃ δὲ πεπόνθαμεν κακὰ 
λέγοιμ᾽ ἄν. ἦλθον τρεῖς θεαὶ κάλλους πέρι 
Ἰδαῖον εἰς κευθμῶν᾽ ᾿Αλέξανδρον πάρα, 
“Ἥρα Κύπρις τε διογενής τε παρθένος, 
μορφῆς θέλουσαι διαπεράνασθαι κρίσιν. 
τοὐμὸν δὲ κάλλος, εἰ καλὸν τὸ δυστυχές, 
Κύπρις προτείνασ᾽ ὡς ᾿Αλέξανδρος γαμεῖ, 
νικᾷ" λιπὼν δὲ βούσταθμ᾽ ᾿Ιδαῖος Πάρις 
Σπάρτην ἀφίκεθ᾽ ὡς ἐμὸν σχήσων λέχος. 
Ἥρα δὲ μεμφθεῖσ᾽ οὕνεκ᾽ οὐ νικᾷ θεάς, 
ἐξηνέμωσε τἄμ᾽ ̓ Αλεξάνδρῳ λέχη, 
δίδωσι δ᾽ οὐκ ἐμ’, ἀλλ᾽ ὁμοιώσασ᾽ ἐμοὶ 
εἴδωλον ἔ ἔμπνουν οὐρανοῦ ξυνθεῖσ᾽ ἄπο, 
Πριάμου τυράννου παιδί: καὶ δοκεῖ μ᾽ ἔχειν 
κενὴν δόκησιν, οὐκ ἔχων. τὰ δ᾽ αὖ Διὸς 
βουλεύματ᾽ ἄλλα τοῖσδε συμβαίνει κακοῖς" 
πόλεμον γὰρ εἰσήνεγκεν “Ελλήνων χθονὶ 
καὶ Φρυξὶ δυστήνοισιν, ὡς “ὄχλου βροτῶν 
πλήθους τε κουφίσειε μητέρα χθόνα, 
γνωτόν τε θείη τὸν κράτιστον Ἑλλάδος. 
Φρυγῶν δ᾽ ἐς ἀλκὴν προὐτέθην ἐγὼ μὲν οὔ, 
τὸ δ᾽ ὄνομα τοὐμόν, ἄθλον Ἕλλησιν δορός. 
λαβὼν δέ μ᾽ Ἑρμῆς ἐ ἐν πτυχαῖσιν αἰθέρος 
νεφέλῃ καλύψας, οὐ γὰρ ἠμέχλησέ μου 

Ζεύς, τόνδ᾽ ἐς οἶκον Πρωτέως ἱδρύσατο, 
πάντων προκρίνας σωφρονέστατον βροτῶν, 
ἀκέραιον ὡς σώσαιμι Μενέλεῳ λέχος. 
κἀγὼ μὲν ἐνθάδ᾽ εἴμ᾽, ὁ δ᾽ ἄθλιος πόσις 
στράτευμ᾽ ἀθροίσας τὰς ἐμὰς ἀναρπαγὰς 
θηρᾷ πορευθεὶς Ἰλίου ,“πυργώματα. 
ψυχαὶ δὲ πολλαὶ δι᾿ ἔμ᾽ ἐπὶ Σκαμανδρίοις 



ΗΕΓΕΝ 

Βν ρου] ΐβ ΡΙΘαβιν6,--ἰβ Πα ἴά]6 θὲ ἔντ6. 
ΗΠ δ ΠΥ Πᾶ]η6, ἃη4 {Π|6586 τὴν 5} ϊηρς : 
ΤΙῃ εἰν τα ἔου θϑααῦν σᾶτηθ ἤῃγθο οήά65565 
Τὸ Ῥαγὶβ ἴῃ ἃ ἄδερ [Ι͂ἀδϑδὴ 46]]--- 
Ηδφια, πα Ογὐργῖβ, Απα Ζειιβ᾽ οἢ114, τπΠ6 Μαϊά, 
Βαΐπ το "γυῖηρ θδαθῦγ᾽ 5 Ἰπα συηθηΐῦ πηἴο ἰββῖιο. 
Απᾶ Ογρυῖβ ἐεπυρύϊπρ Ῥαγῖ5--ἢ δ 5ῃΠου]α ννοά 
Μῦν ἔαϊν 6855, 1Ε τηϊβέογξι πα οὰπ 06 αϊν,-- 
Ῥγδναῖ δα : ΤΙ͂ἄδϑαῃ Ῥασγὶβ ᾿ο ἐπῈ Πουαϑ, 
ἈΑπα ἴον ιἷβ. Ὀγ146, ἴῸΥ τηθ, ἴο ϑραγξα οδη]ο. 30 

Βιῖ Ηδτα, τοῦ! ὑπαῦ 516 5Ποι] ἃ ποῦ ρυθναὶ], 
Τα δα Ἰηἴο αἷν ΑἸΟχα 6 γ᾽5 }0ν οὔ τη ; 
ὅδνε Πἴπη ποῦ πηθ, θαὺ [ἈΠ] οα ΠΠ|κ6 το πηῈ 
Α Ργθαξῃηΐηρ' ρΡῃδηΐομι, οὐκ οἵ οἹοι ]αηα υυγοι οὐ, 
ΕῸν ῬυΪΔμη᾽ 5 ΡΠ ον 50} : 6 ἀθομθα τηὸ ἢΪ5, 
ὙΠΟ νγὰβ πού, ἃ ναίῃ ρΡῃδηΐαθυ. 118] 
Ζ δι᾽ σοι 5615 ἴο {π656 ον] ἁἀθα τηογα : 
ΕῸΣ νγὰν πὸ Ῥγουρηῦ ἀροὴ ὑπὸ ΗΦΙ]6 πο β᾽ πα 
Δηα Πᾶρ]685 ῬΠυυοίδη5, ἴο αἰ αυσ6 ἢ. 50 
ἘλΑΥ  Π-τηοῦ πεῖ οὗ Πθὺ οὑναϊ τε πθα ἐΠγοηρ5 οἵ τη θη, 40 

Απα ἴο πιαϊτο Η 6]] θ᾽ τηϊρηοϑὺ βοὴ το πον ηθῇ. 
ΠἸὰν ᾿ὑνιχὺ ΡΥ σίαηβ᾽ ΡΥονο 85. γεὺ ποί ], 

Μν πᾶπηδ ἃΪοπε- -ἃἀηα Η6]]6ΠῈ 5ρθαγ5, ὑΠ6 ΡΥ1ΖΘ. 

Με Ηδυπηδβ οδπρηῦ ἀὐνὰν ἴῃ [0]45 οἵ αἷν", 
Απά νεο]]δα ἴῃ οἱοπά, -ἴου Ζειι5 ἔουραῦ ππθ ποῦ,--ο 
Απά ἴῃ {ππ6θε Π4}1}5 οἵ Ργούΐεξιιβ σοῦ τὴθ ἄόννῃ, 
ΟΥ̓ 11 πηδπ πο] αϊπηρ Πΐπι τηοϑὺ οοηὑϊπθηΐ, 
Ταῦ 1 τῖρηῦ Καορ τηθ Ρατ6 ἴοι ΜοποΙδιβ. 
50 8} 1 ΠοΙδ : τηΐη6 ΠΆΡ]655 Ἰουα ὑπΠ6 116 
(δι που ἃ ποβῦ, σεῦ Του ἢ ἴῸν ΠΙτ᾽5 ὑόν 5, δ0 

Θιιορῦϊησ 16 ἔγδοῖκ οὗ τηθ ἢΪσ γὰν]θῃ θα Ὀγν1646. 
Απα τηδην ἃ ᾿ξ θϑβϑίάθ Θοατηδη 16 1᾽5 5ὑ ΓΘ Ἁ ΤῊ 5 

409 
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ῥοαῖσιν ἔθανον' ἡ δὲ πάντα τλᾶσ᾽ ἐγὼ 
κατάρατός εἰμι καὶ δοκῶ “προδοῦσ᾽ ἐμὸν 
πόσιν συνάψαι πόλεμον “ Ἕλλησιν “μέγαν. 
τί δῆτ᾽ ἔτι ζῶ ; θεοῦ τόδ᾽ εἰσήκουσ᾽ ἔπος 
Ἕρμοῦ, τὸ κλεινόν μ᾽ ἔτι κατοικήσειν πέδον 
Σπάρτης σὺν ἀνδρί, γνόντος ὡς ἐς Ἴλιον 
οὐκ ἦλθον, ἵνα μὴ λέκτρ᾽ ὑποστρώσω τινί. 
ἕως μὲν οὖν φῶς ἡλίου τόδ᾽ ἔβλεπε 
Πρωτεύς, ἄσυλος ἦν γάμων' ἐπεὶ δὲ γῆς 
σκότῳ κέκρυπται, παῖς ὁ τοῦ τεθνηκότος 
θηρᾷ γωμεῖν με. τὸν πάλαι δ᾽ ἐμὸν πόσιν 
τιμῶσα “Πρωτέως μνῆμα προσπίτνω τόδε 
ἱκέτις, ἵν᾽ ἀνδρὶ τἀμὰ διασώσῃ λέχη, 
ὡς, εἰ καθ᾽ Ἑλλάδ᾽ ὄνομα δυσκλεὲς φέρω, 
μή μοι τὸ σῶμά γ᾽ ἐνθάδ᾽ αἰσχύνην ὄφλῃ. 

ΤΕΥ͂ΚΡΟΣ 
τίς τῶνδ᾽ ἐρυμνῶν δωμάτων ἔχει κράτος ; ξ 
Τούτου γὰρ οἶκος ἄξιος προσεικάσαι 
βασίλειά τ᾽ ἀμφιβλήματ᾽ εὔθρυγκοί θ᾽ ἕδραι. 
ἔα' 
ὦ θεοί, τίν᾽ εἶδον ὄψιν; ; ἐχθίστην ὁ ὁρῶ 
γυναικὸς εἰκὼ φόνιον, ἥ μ᾽ ἀπώλεσε 
πάντας τ᾽ ᾿Αχαιούς. θεοί σ᾽, ὅσον μίμημ᾽ ἔχεις 
Ἑλένης, ἀποπτύσειαν. εἰ δὲ μὴ νν ξένῃ 
γαίᾳ πόδ᾽ εἶχον, τῷδ᾽ ἂν εὐστόχῳ πτερῷ 
ἀπόλαυσιν εἰκοῦς ἔθανες ἂν Διὸς κόρης. 

ΕΛΕΝΗ 
’ : 

τι δ "ὦ ταλαίπωρ᾽, ὅστις ὦν μ᾽ ἀπεστράφης, 
καὶ ταῖς ἐκείνης συμφοραῖς ἐμὲ στυγεῖς ; 

ΤΕΥ͂ΚΡΟΣ 

ἥμαρτον' ὀργῇ δ᾽ εἶξα μᾶλλον ἤ μ᾽ ἐχρῆν' 



ΗΕΙῈΝ 

Ῥουβη δα ἔου τὰθ. [,, ὑπαῦ επάυγεα ]] {Ππ15, 
Υεῦ δ οἰγϑεα ἴοο, Π6]α ὑγαϊςγθββ ἴο τὴν ἰογά, 

. ΕΠ ΚΙ Πα] ΟῚ οὗ ἃ τσ] ον νὰν ἔου Οὐδ ο κβ. 
ὙῺν ὑπδπ ᾿νε οα ὃ ΗΒ ρυΌρΡΠθοΥ οἵ Ηιτη65--- 
Ὑγηο Κπενν ὑπαῦ πθ᾽ εὐ ἴο ΤΥ ον [1 ραϑβθα- -ἰ Πεατχά, 
ΤΠαὺ Ἱ τὰν Ἰογσα ἴῃ ϑραγία᾽ 5 ρ]αη ταπονπδα 
Ι γεὺ 5ῃοι]α ἄγε ]], ΠΟΥ βαῖνε ἃΠ 4]16 σοι ἢ. 
ὙΥΉ1ς Ῥγοΐειβ γεῦ θ6 Π6]4 γοπ Ἰἰσιὶ οἵ ἀἂν, 00 
Τηνϊο]αῖε 1 ἀροάε : Ραὺ Πα 15 νε]ϑαᾶ 
Νον ἴῃ δα 5 ἀδυκηθβο ἢ ΔΠ6 {πῸ ἀδδα Ἰεϊη ρ᾽ 5 50 
Ῥαγθιιθβ 6. Ηοποιηρ ΠΟΤῈ τηΐπ6 ἀηοϊθπΐ 5Ροιι56, 
Αὐ Ργυοΐειιβ᾽ ὕουμὰ 1 οαβῦ τη6, βιρρ] δηῦ 
Τηδὲ ἢ τὰν ΚΘΘΡ πὴ Π50}Π16 6 ἴῸν τὴν ἰογά, 
ΤΠαῖ, Ἐπουρ ἢ ἐΠγουρἢ Η 6]1185 ον] ἕλτηθ 1 6 δὺ, 
Μίπηδ Βοποιμ" ΘΙ 6 τηδύ [α]τῈ ΠΟ 5ἴαϊη οἵ 5}: 16. 

Ἐπίου ΤΕ υσΕΗΒ. 
ΤΕΌΘΕΗ 

ὙγηῸ μάῖῃ {πε Ἰουβῃϊρ οἵ ὕΠπ6ϑ6 οαβ016- }4}]5 ἢ 
Τὸ ΡΙ]αὐτιϑ᾽ Ρα]δοα πυὶσἢῦ ὁπα ΠΠκοη ἐΠειη--- 
Ἑαὶν ας] οτη θη ΐβ ἀπΠα τουδὶ] ἢδηκίπ -[οννο 8 ! 10 
15} 
Υε αοάᾶς, νηαῦ εἰσ !---ἰπα Ἰοδῦπεα 5 μΠτπ6 
ΟΥ̓ ποὺ, ἔπ τπυσάογοθϑϑ, γγη0 τα] πο Π6 
Απά ἃ1}} ἐπε ασὐεεκβ ' Νὸν ἴῃς Οοαβ βρπ6 {Π66 οιι--- 
950 πκὸ ἔδοι αὐτὸ ἴο Ηθ᾽θη ! ὅδἴοοα 1 ποῖ 
Οπ Δ]16ῃ 5011, Ὀγ ὑΠπ|5 ἀπουυῖηρ' 5Π41}Ὁ 
ΤΠου Ππαᾶοὺ ἀἰεα.- την τηθϑα [ον {Πκεπθ85 ἴο Ζειιθ᾽ 

ἀδαρηξευ, 
ΗΕΓΕΝ 

{ΠΡΌ υ, ἡ ποθ᾽ οὺ ἔμοὰ θ6, ὙΥΠῪ αν ΤΥΌΠῚ ΠΊ6, 

Απᾶ Ἰοαῖπε τηα ἴον. αὐἹούίομβ θου οἵ Ποὺ ὃ 

ΤΕΌΘΕΝ 

Ι εὐτεᾶ, ἔο ψυδῖῃ τηόσα γε] δα μα νὰ τηθεῦ. 80 
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ΕΛΈΝΗ 

μισεῖ γὰρ ᾿αλλὰς πᾶσα τὴν Διὸς κόρην. 
σύγγνωθι δ᾽ ἡμῖν τοῖς λελεγμένοις, γύναι. 

ΕΛΕΝΗ 
“ - » 

τίς δ᾽ εἶ; πόθεν γῆς τῆσδ᾽ ἐπεστράφης πέδον ; 

ΤΕΥ͂ΚΡΟΣ 
“ “-“ “ ’ὔ 

εἷς τῶν ᾿Αχαιῶν, ὦ γύναι, τῶν ἀθλίων. 

ΕΛΕΝΗ 
», » 3.16 Ῥ) 5 “-“ ͵ὕ 

οὔ τἄρα σ᾽ ᾿Ελένην εἰ στυγεῖς θαυμαστέον. 
ἀτὰρ τίς εἶ πόθεν ; τίνος δ᾽ αὐδᾶν σε χρή ; 

ΤΕΥ͂ΚΡΟΣ 
Υ Χ ΕΕΓΟᾺ “ ς Ν ΄ Ἁ ὄνομα μὲν ἡμῖν Τεῦκρος, ὁ δὲ φύσας πατὴρ 
Τελαμών, Σαλαμὶς δὲ πατρὶς ἡ θρέψασά με. 

ΕΛΕΝΗ 
τί δῆτα Νείλου τούσδ᾽ ἐπιστρέφει γύας ; 

ΤΕΥ͂ΚΡΟΣ 
φυγὰς πατρῴας ἐξελήλαμαι χθονός. 

ἘΛΕΝΗ 
τλήμων ἂν εἴης" τίς δέ σ᾽ ἐκβάλλει πάτρας ; 

ΤΕΥ͂ΚΡΟΣ 
« ΄ δ) » ο 

Τελαμὼν ὁ φύσας. τίν᾽ ἂν ἔχοις μᾶλλον φίλον ; 

ΕΛΕΝΗ 
ἐκ τοῦ ; τὸ γάρ τοι πρᾶγμα συμφορὰν ἔχει. 

ΤΕΥ͂ΚΡΟΣ 
3 ͵ 5 ΄, 

Αἴας μ᾽ ἀδελφὸς ὥλεσ᾽ ἐν Τροίᾳ θανών. 

ΕΛΕΝΗ 
“ ΕΝ ΄ [ , ,, ’ 

πῶς; οὔ τί που σῷ φασγάνῳ βίον στερείς ; 
ΤΕΥ͂ΚΡΟΣ 

-“ » ἣν 

οἰκεῖον αὐτὸν ὦλεσ᾽ ἅλμ᾽ ἐπὶ ξίφος. 
ΕΛΕΝΗ 

΄ :] 5» Ν ,7ὔ οἷ ’ τ 3 Ψ μανέντ᾽ ; ἐπεὶ τίς σωφρονῶν τλαίη τάδ᾽ ἄν; 



ΗΕΒΙῈΝ 

ΑἸ] Ηδ]1ὰ5 μαΐθιῃ Ποὺ, ἔπΠ6 ομ Πα οὗ Ζδαϑ. 
Βιυὺ ἔῸΣ τνουβ ΒΡΌΚθι, ἰαᾶν, ραυ θη. ΠΊ6. 

ΗΕΓΕΝ 
ὙΠῸ ατὸ που, πη δ πο α σομη σὺ ὑποι ἴοὸ ἘΠ15 Ἰαπα ἢ 

ΤΕΌΘΕΕ 
Οπε, ᾿Ἰαᾶν, οἵ πὸ Ασπαθδηβ ον]]-οἰαυγ θα, 

ΠΕΙῈΝ 
Νὼ χηᾶγν οὶ ὑποη 1 ΗφΙ]δπ ὑμοῖ ΠΟΥ. 

Βαΐ ὕἱχοιι, νν πὸ ἀνῦ ὑπο ἢ-- ὙΠ θποθ, πα ψν}1ὸ ὑπ ν δἰτα ὃ 

ΤΕΌΓΕΗΝ ' 
ΤΘΌΘΘΥ ΠΥ ΠΆΠῚΘ 5, ΤΙ ΠΊΟΙ ΠΥ 5116, 
Απαᾶ ϑδ]δυηΐς {πὸ Ἰαπα ὑπαὶ οςλου θα τη6. 

ΗΕΓΕΝ 
νην ἀοϑῦ ὕποιι νἰϑὶῦ ἔπ θη ὑΠ6 56 ἢ6]45 οὐ ΝΠ ὃ 

ΤΕΌΓΕΗ 
ΑἩ δχῖϊα ἃ 1 ἀγίνοη τότ {που ]απά. 

ΗΕΙΕΝ 

ΠπὰρΡν ὑπο ὙΠΟ Ραηῖβη θα ὑπ66 {Ππῖπὸ Πουηο ὃ 

ΤΕΌΓΕΗΝ 

Μνυ ἔδύπον Το αηοη. ὙΠῸ 5Που]α Ἰονε τη6 ποτα ἢ 

ΗΕΙΕΝ 

ὙΥΠουείονα ὃ Β.6ἢ ἤθεα πη ρουῖβ αἰβαβύγοιβ. σα τ|56, 

ΤΕΌΘΒΗ 
Μν Ρυοι που 5 ἀθαῦ αὖ ΓΥΟΥ ΤῊΥ Τἰΐη ννγ8 8. 

ΠΕΙΕΝ 
Ηον ὃ Νοῖ---Ο ποῦ θὈγ ὑπν Ὀ]Δ46 τεῦ οὐ 18 Ὁ 

ΤΕΌΘΕΗ 
Ηυὐ]τηρ' Πΐπ οἡ. ᾿ηἶ5. οὐ ϑυγοια Αἰὰ5 α]Ἰ 64, 

ΗΕΙΕΝ 
Π1δυγα ον ὃ-- [ῸΣ ΨΜΠῸ ἀποΥαΖϑα υγοι]α ἄαγα {πΠῸ ἄἀεεᾶ 
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ΕΛΈΝΗ 

ΤΕΥ͂ΚΡΟΣ 
Ν » } , 

τὸν Πηλέως τιν᾽ οἶσθ᾽ ᾿Αχιλλέα γόνον ; 

ΕΛΕΝῊ 
΄, 4 “ς Ζ, 

μνηστήρ ποθ᾽ “Πλένης ἦλθεν, ὡς ἀκούομεν. 
ΤΕΥ͂ΚΡΟΣ 

ΨΌΣ οἱ ΄ 

θανὼν ὅδ᾽ ὅπλων ἔριν ἔθηκε συμμάχοις. 
ΕΛΕΝΗ 

Ν Ν “ ἔν») » “ ΄ 

καὶ δὴ τί τοῦτ᾽ Αἴαντι γίγνεται κακόν ; 
ΤΕΥ͂ΚΡΟΣ 

, φ Ε] 

ἄλλου λαβόντος ὅπλ᾽ ἀπηλλάχθη βίου. 
ΕΛΕΝΗ 

σὺ τοῖς ἐκείνου δῆτα πήμασιν νοσεῖς ; 
ΤΕΥ͂ΚΡΟΣ 

. ΄ὔ » » “ Ε] Ε] , . -“ 

ὁθούνεκ᾽ αὐτῷ γ᾽ οὐ ξυνωλόμην ὁμοῦ. 
ΕΛΕΝῊ 

5 ΄ , 

ἦλθες γάρ, ὦ ξέν᾽, ᾿Γλίου κλεινὴν πόλιν; 
ΤΕΥ͂ΚΡΟΣ 

Ν "κα 7 ᾽ Ἂ - “ 

καὶ ξύν γε πέρσας αὐτὸς ἀνταπωλόμην. 
ΕΛΕΝΗ 

"» Ν φΦὔ Ν ’ ’ὔ 

ἤδη γὰρ ἧπται καὶ κατείργασται πυρί; 
ΤΕΥΚΡΟΣ 

“ » ΟΣ» , ἣῳ Ψ 

ὥστ᾽ οὐδ᾽ ἴχνος γε τειχέων εἶναι σαφές. 
ΕΛΕΝΗ 

“-“ ᾿] “ 

ὦ τλῆμον ᾿Εἰλένη, διὰ σ᾽ ἀπόλλυνται Φρύγες. 
ΤΕΥ͂ΚΡΟΣ 

Ν ΄ 5» Ψ ΄ . ΕΣ ,. 

καὶ πρός γ᾽ ᾿Αχαιοί: μεγάλα δ᾽ εἴργασται κακά, 
ΕΛΕΝΗ 

΄ , Ν ,ὔ , 

πόσον χρόνον γὰρ διαπεπόρθηται πόλις ; 
ΤΕΥ͂ΚΡΟΣ 

[ Ἂν , 7 Ε] ἴω ΄ὔ 

ἑπτὰ σχεδόν τι καρπίμους ἐτῶν κύκλους. 
ΕΛΕΝΗ 

χρόνον δ᾽ ἐμείνατ᾽ ἄλλον ἐν Τροίᾳ πόσον ; 



, 

ΗΕΓῈΝ 

ΤΕΌΘΕΗ 
ΟΥ̓ Ρε]ειιβ᾽ βοὴ ΑΘ ἢ 1]]65 Κπονν βὲ ὑποι ἀπρλ ἢ 

᾿ ΗΕΓΕΝ 
Ηξε οϑπη6 ἃ ψΟΟΟῚ οἵ Ηε]θη, ἃς 1 Πραχα, 

ΤΕΌΓΕΗΝ 
Ηε αἰοά : Ηΐβ σοιηγαάθβ ον Πΐ5 ΔΥΤπ ΟἿ" ἔγονθ, 

ΗΕΙΕΝ 
Ἀπα πον αἸα {Π|5 ὑπίηρ ἔὰγη ἴοὸ Αἰαθ᾽ θᾶπὸ ἢ 

ΤΕΌΘΕΗΝ 
Ἀπούμον οι {Π6 ἀγγὴ8 ; 6 ραββϑα ἔγοιη 116, 

ΗΕΙΕΝ 
Αὐτῷ πο ἴῃ 5 αἰ] οξίοη ἐπ θη δῇ οϊοα ἢ 

ΤΕΌΘΕΝ 
Ἐνεῃ 80, θεοδιιβα 1 ρευϑῃεα ποῦ νυ 10} τη, 

ΗΕΓΕΝ 
Ποῖ νγεηΐεϑῦ ἔπη ἴο Τ͵τον- ἴον [Ἀ1-Ὑϑ που πηδᾷ ἢ 

ΤΕΌΘΕΗ 
Υε8, με ρβα ἴο 5πῖζα Πει-- ἀ Πα την 5611 ννὰς 50] ΚΘ, 

ΗΕΓΕΝ 
[5 53η6 δὐὰ {πῃ δἤδμης ᾽---οοηβατηθα ἢ ἤγε ἢ 

ΤΕΌΘΕΗ 
Υεα, οἵ Πδν ννγ4}}5 πὸ ἴγαςα τηᾶν θὲ ἀἰβοθυπϑά. 

ΗΕΡΕΝ 
Ηε]εη 1}1-βἴαγυγ θα, ἔου ἐπ6α της ΡΗνν ρίδη5 464 ! 

ΤΕΌΘΕΗ 
Υεδ, ἀπ Ασμαθδῃβ: Οἱ τον θ816 566 Πδῖῃ νυγοιρ}, 

ΗΕΙΡΕΝ 
Ηονν Ἰοηρ' {{Π16 βἴποα νγὰβ Πίπτη ἀδϑίγουεα ὃ 

ΤΕΌΘΕΗ 
ΥΥῈ}1-πὶρὴ σαν ἢ ΘΤΩΠΊΘΥΒ᾽ ΟἸΤῸ]65 Παγνεϑι-ογονν Π 66, 

ΠΕΓΕΝ 
Ηον Ἰοηρ Ἔγα ἴπθη 414 νὰ Ρεϊδαριθὺ ΤΊοΥ ἢ 
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ΒΛΕΈΝΗ 

ΤΕΥ͂ΚΡΟΣ 
ο ,ὔ 

πολλὰς σέληνας, δέκα διελθούσας ἔτη. 
ΕΛΕΝΗ 

9 Ν -» - ΓΛ ἢ καὶ γυναῖκα Σπαρτιᾶτιν εἵλετε ; 
ΤΕΥ͂ΚΡΟΣ 

“ 

Μενέλαος αὐτὴν ἢγ᾽ ἐπισπάσας κόμης. 
ΕΛΕΝΗ 

εἶδες σὺ τὴν δύστηνον ; ἢ κλύων λέγεις ; 
ΤΕΥ͂ΚΡΟΣ 

.“ ,ὔ ᾽ » Ἂ, -π ᾽ “-“ « -“ 

ὥσπερ σέ η᾽, οὐδὲν ἧσσον, ὀφθαλμοῖς ὁρῶ. 
ΕΛΕΈΝΗ 

- Ν , » θυ" “ 

σκοπεῖτε μὴ δόκησιν εἴχετ᾽ ἐκ θεῶν. 
ΤΕΥ͂ΚΡΟΣ 

ΜΝ , , Χ ΄, », 
ἄλλου λόγου μέμνησο, μὴ κείνης ετι. 

ΕΛΕΝΗ 
“ “ Ν “ » “ οὕτω δοκεῖτε τὴν δόκησιν ἀσφαλῆ ; 

ΤΕΥ͂ΚΡΟΣ 
ΘΥΣΒΟῚς Ν Ψὔ Τὸ » ““ 4 5 Κ΄ ́ν 1 

αὐτὸς γὰρ ὄσσοις εἶδον, εἰ και νῦν σ᾽ ὁρῶ. 
ΕΛΕΝΗ 

ἤδη δ᾽ ἐν οἴκοις σὺν δάμαρτι Μενέλεως ; 

ΤΕΥ͂ΚΡΟΣ 
» » Μ » Φιον τδν “5 ΕῚ , « -" 

οὔκουν ἐν "Ἄργει γ᾽ οὐδ᾽ ἐπ᾿ Εὐρώτα ῥοαῖς. 
ΕΛΕΝΗ 

ἘΡῚ Ν ῳ) 3 ᾿ , 

αἰαῖ: κακὸν τόδ᾽ εἶπας οἷς κακὸν λέγεις. 

ΤΕΥ͂ΚΡΟΣ 
ε - » Ν ᾿ ΄ , 

ὡς κεῖνος ἀφανὴς σὺν δάμαρτι κλήζεται. 
ΕΛΕΝΗ 

» ᾿ ἣν ΧΟ) ,ὕ 3 
οὐ πᾶσι πορθμὸς αὑτὸς ᾿Αργείοισιν ἣν ; 



ΗΡΓΕΝ 

ΤΕΌΘΕΗ 
Δ ΉΠ]6 τηδην ΤῸ 15 ΤΟΙ ΡῚ. ἴθ Π γὙΘΑΥ5 γᾶπ ἢ 611 σΟιιγ56. 

ΗΕΙΕΝ 
Απᾶ οἀρίϊνε αἰά γε ἀκα ὑΠ6 ϑ'ραγξαῃ ἄδηι ὃ 

ΤΕΌΘΕΒ 
Υεα; Μεμηοΐδιβ Πα]θα Ποὺ Ὀγ {Ππ6 Παϊν, 

ΗΕΓΕΝ 
ϑανν δῦ ἔποι ὑπὰῦ τυγθίοῃ ὃ οὐ βρθαϊτοϑὺ ΠΠῸπι γ ρου ἢ 

ΤΕΌΘΕΗΝ 
Ενεη ἃ5 1 566 ἔπθὲ ψ Ἱ Ὁ ἢ τηΐη6 ἜΥ65; ΠΟ 685. 

ΗΕΓΕΝ 
ὙΥΠαΐ ᾿ξ γε πυϊδεα ἃ πδανθη-ϑθηῦ Ρῃαηΐδβυ ἢ 

ΤΕΌΘΕΗ 
ΟΥ̓ οἵου ἐπϑῖπθ Ρε πη κ {π66 ; οὐ πεν πὸ ΤηΟΓ68. 190 

ΗΒΙΕΝ 
50 5116 ἃ16Ὸ γε οὗ {Π|5 γοῦν ἔἈ Ππογ᾿ 5 ὑλα ἢ ἢ 

ΤΕΌΘΕΕΒ 
Ι5ανν ΠοῚ νυ 10} τηΐηθ αγο5- --ἰῇ [ 566 {Π66, 

ΗΕΓΕΝ 
Ηδαῖῃ Μοποίδιιβ νυ ἡ Πΐβ νυ 6 νοι ΠΟΙῚ6 ἢ 

ΤΕΌΘΕΚ 
Ναν, ΠΟΥ ἴο ΑΥροβ, ποὺ Ἐμιγούα β᾽ δ ΔΙ. 

ΗΕΙΕΝ 
νος ! ΠῚ πδννϑ ὑπ] ἴο ὑνἤοπ ἔπ ν ἴα]6 15 1]]. 

ΤΕΌΘΕΗ 
Ιοϑὲ, νυ δ ννἹΐθ, ΤτῸπ βρη : 50. ΥἹΠΠΊΟΙΠ ὙἼΠΠ5. 

ΗΕΠΕΝ 
ΘΙ] οα ποῦ τοροῦμει 411} τΠ6 Αὐρῖνοβ Ποπηο ἢ 
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ΒΛΕΝΗ 

ΤΕΥ͂ΚΡΟΣ 
ἣν, ἀλλὰ χειμὼν ἄλχλοσ᾽ ἄλλον ὥρισεν. 

ΕΛΕΝΗ 
ποίοισιν ἐν νώτοισι ποντίας ἁλός ; 

ΤΕΥΚΡΟΣ 
, “ ΄ » ,7ὔ , 

μέσον περῶσι πέλαγος Αἰγαίου πόρου. 
ΕΛΕΝΗ 

κἀκ τοῦδε Μενέλαν οὔτις εἶδ᾽ ἀφιγμένον ; 
ΤΕΥ͂ΚΡΟΣ. 

οὐδείς: θανὼν δὲ κλήζεται καθ᾽ “Ἑλλάδα. 
ΕΛΕΝΗ 

ἀπωλόμεσθα' Θεστιὰς δ᾽ ἔστιν κόρη ; 

ΤΕΥ͂ΚΡΟΣ 
Λήδαν ἔλεξας ; οἴχεται θανοῦσα δή. 

ΕΛΕΝῊ 
οὔ πού νιν “ξλένης αἰσχρὸν ὦλεσεν κλέος ; 

ΤΕΥ͂ΚΡΟΣ 
7, , 9. ὕελ ᾽ - 

φασίν, βρόχῳ γ᾽ ἅψασαν εὐγενῆ δέρην. 
ΕΛΕΝΗ 

. ΄ ᾽ Ἵ Ἃ ᾽ 5. τὴὸἶῷ , 

οἱ Τυνδάρειοι δ᾽ εἰσὶν ἢ οὐκ εἰσὶν κόροι ; 

ΤΕΥ͂ΚΡΟΣ 
τεθνᾶσι κοὐ τεθνᾶσι" δύο δ᾽ ἐστὸν λόγω. 

ΕΛΕΝΗ 
, ΄ »} ῳ , δ τὰ Ν - 

πότερος ὁ κρείσσων ; ὦ τάλαιν᾽ ἐγὼ κακῶν. 
ΤΕΥΚΡΟΣ 

ἄστροις σφ᾽ ὁμοιωθέντε φάσ᾽ εἶναι θεώ. 
ΕΛΕΝΗ 

’ καλῶς ἔλεξας τοῦτο: θάτερον δὲ τί; 



ΒΠΕΙΓΕῈΝ 

ΤΕΌΘΕΝ 
Υδὰ ; Ρΐ ἃ βἴουμι αἀἰβρουβθα ὑπ θη [ἀν πα νας, 

ΗΕΚΕΝ 

Οἱ ν»ῆηδῦ βυυ-άροβ οὗ {πὸ οαΐδοα Ὀνΐπο ἢ 

ΤΕΌΘΕΕ 
Ιῃ {πὸ πιά - ραββδᾶρο οἵ {πὸ Αθρϑδῃ 568, 

ΗΕΓΕΝ 

 Ἡλτἢ ποὸπο βίποο ἔπθη βοὴ ΜοποΪδι5. ΘΟ] ὃ 

ΤΕΌΘΕΝ 
Νοπδ : Ρυΐ ἐπγοιρὴ Η 6145 στη" ΒΡΘ ΔΑ Κ5. Πΐπη ἀθδή. 

ΗΒΓΕῈΝ 

 (Δεϊά6) Ὀπάοπε-- -ππᾶάοπο! [ἀἰνεβ Τ] οϑυϊαθ᾽ ἀδιρ ἢ ξοΥ 
γοῦν 

ΤΕΌΓΕΕΒ 

]1,6αὰ τηϑϑη᾿ δῦ ὑποι ἢ ])οδα 15 516, ρα 5566 [πῸμἢ Θαν ἢ. 

ΗΕΙΕΝ 

Ὁ ἃν ποὺ Ηο] μ᾿ 5 5ῃ8 6 νγὰβ ἀθαΐῃ ἴο ΠΕῚ 

ΤΕΌΘΕΗ 

ὙΠῸν βὰν Ὁ. 8516 οοἰ]δα {πε ποοϑο ἀροιΐ Πεὺ πΘοΚ. 

ΗΕΠΕΝ 
Απα ΤΎΠαάδειιθ᾽ 501η5, ᾿ἰἶνα ὑπο ν, οὐ Ἰῖνο πον ποὺ ἢ 

ΤΕΌΘΕΠ 

ΤΠΟν τὸ 46δα--ἀ Πα ἀγ6 ποὺ ἀδδᾶ : ὑννοίο!α ὑπ ς ἰα]6. 

ΗΕΙΕΝ 
ὙΠ ἢ ἴά]6 Ρυθναί!θῖῃ ὃ ((δα6) ΝΥ ος ἔοι. γαἶπε ΔΠΠ1ο- 

ὑϊ0Π5 ! 
ΤΕΌΘΕΝ 

Ιη [Ἀφ ϊοη τηδ δ 5 βἰδιβ 6 Πα16 6 ΟΘὐα5. 

ΗΕΠΕΝ 

Ἑαϊν ἐἰάϊηρσε ὑπ656 ἢ Βαϊ ψιῇμαὺ ὑπὸ οὔμθὺ ἔα ]6 ἢ 
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ΕΛΈΝΗ 

ΤΕΥ͂ΚΡΟΣ 

σφαγαῖς ἀδελφῆς εἵνεκ᾽ ἐκπνεῦσαι βίον. 
ἅλις δὲ μύθων: οὐ διπλᾶ χρήζω στένειν. 
ὧν δ᾽ εἵνεκ᾽ ἦλθον τούσδε βασιλείους δόμους, 
τὴν θεσπιῳδὸν Θεονόην χρήζων ἰδεῖν, 
σὺ προξένησον, ὡς τύχω. μαντευμάτων 
ὅπῃ νεὼς στείλαιμ᾽ ἂν οὔριον “πτερὸν 
εἰς γῆν ἐναλίαν Κύπρον, οὗ μ᾽ ἐθέσπισεν 
οἰκεῖν ᾿Απόλλων, ὄνομα νησιωτικὸν 

Σαλαμῖνα θέμενον τῆς ἐκεῖ χάριν πάτρας. 

ΕΛΕΝΗ 

πλοῦς, ὦ ξέν᾽, αὐτὸς σημανεῖ" σὺ δ᾽ ἐκλιπὼν 
γῆν τήνδε φεῦγε πρίν σε παῖδα Πρωτέως 
ἰδεῖν, ὃς ἄρχει τῆσδε γῆς" ἄπεστι δὲ 
κυσὶν πεποιθὼς ἐν φοναῖς θηροκτόνοις" 
κτείνει γὰρ “Ελλην᾽ ὅντιν᾽ ἂν λάβῃ ξένον" 
ὅτου δ᾽ ἕκατι, μήτε σὺ ζήτει μαθεῖν 
ἐγώ τε σιγῶ" τί γὰρ ἂν ὠφελοῖμί σε; 

ΤΕΥΚΡΟΣ 

καλῶς ἔλεξας, ὦ γύναι: θεοὶ δέ σοι 
᾿ “ » δ » 7ὔ 

ἐσθλῶν ἀμοιβὰς ἀντιδωρησαίατο. 
[4 ,7ὔ 3 “  ν»κ ᾽ » ὡΝ ’, 

Ελένῃ δ᾽ ὅμοιον σῶμ᾽ ἔχουσ᾽ οὐ τὰς φρένας 
ἔχεις ὁμοίας, ἀλλὰ διαφόρους πολύ. 
κακῶς δ᾽ ὄλοιτο μηδ᾽ ἐπ᾽ Εὐρώτα ῥοὰς 
ΕΣ ΑῪ ᾽] » » 3, τ ,7ὔ Ψ 

ἔλθοι: σὺ δ᾽ εἴης εὐτυχὴς ἀεί, γύναι. 

ΕΛΕΝΗ 

ὧ μεγάλων ἀχέων “καταβαλλομένα μέγαν οἶκτον, 
ποῖον ἁμιλλαθῶ γόον ; ; ἢ τίνα μοῦσαν ἐπέλθω, 
δάκρυσιν ἢ θρήνοις ἢ πένθεσιν ; ἃ ἔ. 
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ΗΕΓΕΝ 

ΤΕΘΕΗ 

ΒΕ] -5]αἴπ πον ρου ϑῃ αὶ [ῸΓ ἃ 5ἰβῦθυ᾽ 5 5Βῃ 8 7η6. 
ἐ ΒΌΠΊοα {ΠΠ 656 βἴουθβ : ὕννίοθ 1 νου] ηοῦ οἸΌΔΗ, 
 Βυὲΐ ἴον {Πὶ5 οαβα 1 βουρηῦ ἔΠ656 γογα] Π8]]5, 
Βείηρ ἔπη ἴο 566 Τ θοποξ {Π 6 5661. 

ΟἼΠου ΠΕΙΡ τὴα ἴο πεῖ, ὑπαὶ 1 στηὰν θ6 το] 
ὙΥΒΕυ θυ ἴο βἴθευ τὴν σα] γ᾽ 5 ΡΥΌΒΡΘΤΟΙ5 Ὑν]ηρ 
Ἴο 568- σὶγὲ Ουρυῖβ, ν θγα ΑΡΟΙΪο Ραάς 
ΤΠαῦ 1 5ῃου]α ἄννεὶ], πα, ἔου. ἔπε Πουηθ]α πη α᾽ 5 58 Κ6, 
αἴνε 1 {πὸ 15] πα -πᾶῖηθ οἵ 58] ηγῖ5. 15ὺ 

ΗΈΓΠΕΝ 
ΤΠοῖ σαπϑοὺ ποῖ τηΐβ5 ἔπε οοιγ86, ἔθη : θὲ} ἐΠ15 Δ π4 
1ιεανα ποι, απ ἤξθ, οσε Ῥυοΐθιιϑθ᾽ 505, νὴ τα} 65 
ΤῊῖς ἰαπά, ΡῈ ΠΟΙ {Π 66 ;---πονν ἴα Π6 δῇδυ, 
ἘοΙ]]ονίη σ᾽ ἔπε που πα 5 ἴο 5]4ν ὑπῸ ψ]αννοοα ᾿ρεδϑὺβ ;---- 
Εὸν ψ ηαΐθο ὅτεεὶς μΠῈ πάθῃ ἀοίῃ ἢς ΚΙΙ]: 
Βυὲ ἔογ νυ ῆδὲ οᾶιῖι56.---- ΠΟΥ 56 6 ἔποι {5 ἴο ΘΑ Π, 
ΝῸΥ τηᾶν [ {6}} : πον 5Ποι]4 1 ρῥγοβὺ {πΠε6εὲ ἢ 

ΤΕΌΘΕΗΝ 
Οτδοίοιιβ ἔπ ν 5ρεθοἢ ἰβ, ἰδαν : Ηθᾶνεπ νοπο βαΐα 
Τὸ {πεε ἴον ἐῃν ἔαϊν ἀθεαβ τεαυϊΐαὶ ἔαϊν. 
Α ἔουτη μαϑὲ ποι {κα Η 6]6 π΄ 5, θαῦ ποι ἢαϑὲ 100 
Νὸο Πεϑαγὺ {πκὸ ἤθυβ, πᾶν, αἴνεγβα αὐΐευ]ν. 
Ἐπὺπίη ΡῈ ποῖ ΝΕ εῚ ἴο Ἐπατοΐαβ᾽ βὑγ δ 5 
Οοτηα 5ῆ6 ! Βαΐ Ὀὲ ἔδοιι,, Ἰδάγν, Ἔνεὺ Ὀ]εβϑί. [Πα]. 

ΗΕΙΚΕῈΝ 

Ἔου τηΐπα Δηριίθῃ 1 γαΐθα δὴ δχοθεάϊησ σύδαῦ δηᾶ 
Ὀιζζον οὐ! 

ον 5Π4]] 1 ἀσοῃῖζε ἔουτἢ τὴν ἰαπηθηῦ;---ἰο ψν μᾶὺ Μαβ6 
ἄγαν Ὠρἢ 

1} ἔδανβ, ἢ ἀοαιῃ-αἴγρθβ, οΥἠἨΎ ͵πιοδηΐηρθ οὗ 
ΤΩ ΪΞΘΥῪ ὅ 

γος 5 6, ψγοφ᾽ 5 τη6} 
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ΕΛΕΝΗ 

“πτεροφύροι, νεάνιδες, στρ. α΄ 
παρθένοι Χθονὸς κόραι 
Σειρῆνες, εἴθ᾽ ἐμοῖς γόοις 

170 μόλουτ᾽ ἔ ἔχουσαι τὸν Λίβυν 
λωτὸν ἢ σύριγγας, αἰλίνοις κακοῖς 
τοῖς ἐμοῖσι σύνοχα δάκρυα, 
πάθεσι πάθεα, μέλεσι μέλεα: 
μουσεῖα θρηνήμασι ξυνῳωδὰ 
πέμψειε Φερσέφασσα 
φόνια, χάριτας ἵν᾽ ἐπὶ δάκρυσι 
παρ᾽ ἐμέθεν ὑ ὑπὸ μέλαθρα νύχια παιᾶνας 
νέκυσιν ὀλομένοις λάβη. 

ΧΟΡΟΣ 
κυανοειδὲς ἀμφ᾽ ὕδωρ ἀντ. αἱ 

180 ἔτυχον ἕλικά τ᾽ ἀνὰ χλόαν 
φοίνικας ἁλίου πέπλους 
αὐγαῖσιν ἐν ταῖς χρυσέαις 
ἀμφιθάλπουσ᾽ ἔν τε δόνακος ἔρνεσιν' 
ἔνθεν οἰκτρὸν ὅμαδον ἔκλυον, 
ἄχυρον ἔλεγον, ὅ τι ποτ᾽ ἔλακεν 
νυ - αἰάγμασι στένουσα, 
Νύμφα τις οἷα Ναὶς 
ὄρεσι φυγάδα νόμον ἱεῖσα 
γοερόν, ὑπὸ δὲ πέτρινα γύαλα κλαγγαῖσιν 

190 ΤΤανὸς ἀναβοᾷ γάμους. 
ἘΛΕΝΗ 

ἰὼ ἰώ’ στρ. β' 
θήραμα βαρβάρου πλάτας, 
“λλανίδες κόραι, 
ναύτας ᾿Αχαιῶν 
τις ἔμολεν ἔμολε δάκρυα δάκρυσί μοι φέρων, 
Ἰλίου κατασκαφὰν 

482 



ΗΒΙΕΝ 

Οὐοιηε, ϑ'ϑα- πη 5, ΠῚ Πα υνν αν υ]ηρίηρν, (δὲν. 7 ) 

Παιρπ ον οἵ Εν 5 ὑγανα !-ἔγοο5, 
ΒΙγΘ 5, 0 6 ἀὐανν ΠΙΡἢ,, 
ὙΠπαῦ γοῦν ἤτπι 85 ἃπα νοι" ΡΙΡ65 τᾶν βρῆ [170 
Ι δοοουα νὴ ῦ ἢ τ ν ἡνἉ]] πη ρ5, ἀπ ΟΥῪ 

ΤῸ Τὴν ΒΟΥΤΌΥ5. ΘΟ ΒΟΠΔΉ [- ὙΠ ΡῚ ἢν; 
ὙγπΠ ἔθαῦβ, Ἰαπηθηϊαϊίοιβ, ἃ Πα] τνο65. 

ΟΝ νου] μὰὺ Ῥευβαρῆομς ᾿ἰεμ 4 
ΕΘΠΟ -τπ οι 6 75 το ΗἨ ααδ5, ἴο Ὁ] πα 
1) δα Π-αἰσροβ ἢ ἢ τΐπὸ ἢ [1 που] σε μα 

ὙΠαΠΚ-οἤδθυϊηρ οἵ τνδερίμηρ Πα 5 πρίηρ' 
ΟΥ̓ οπαπὲβ ἕο Ποὺ ἀδδα, αθΐο ἐποβο 

Θὴ Ποῖα ΝΊΡ 5. σαΐοβ ο]056. 

ἔπιον σποῦβ 

σΗΟΗῦΒ (Δπι. 1) 
Τ ννᾶ5 Βρι θα ἴηρ, ΠΟΥ Ὲ συὰ55 ἀγΌΟΡ5. γα 1] Ππηρ; 

Ιῃ ἐπ τἱνου-ἤοοα᾽ 5 ἀαΥ ΚΠ Ϊηρ᾽ οἼΘδ1}), 150 
ΡινΡ]ε-ἀγεα το 065 ᾿πθαΐῃ ὑΠ6 θ]α χα 
ΟΥ̓ {πὸ 50η, πα ἢϊβ φρο] θη γὰγ8, 
Ονεγαγαρίηρ {Π6 Ὀυ] γι 5 }.-Θργὰγ5 ;--- 

ΤΉδη Ποδια 1 ἃ ΡἈΥ{π| να] την ; 
Μουτηΐα] ἀπα νυν 1] αἸα Ὁ 56 θη 

Α5 ἴΠ6 5ῃσι6κ οἵ ἃ Ναϊδα᾽ 5 ἀδβραϑῖν 
Ελτ- θοῦ οἡ ἔπε τηοιηΐαῖ πη 811, 

ὙΠ πη 5116 τηοδη5 ξαϊηὐ-ἤθοίηρ [Π6 5Ππᾶ76, 
ὙΥΠθπ ὑπὸ πιρηΐ οἵ Ρδῃ 5 ρυθναι την, 

Απα {πΠῸ σουραβ γΠοΥῈ οαξαγαοῖβ 5 ΘΔ ΠῚ 100 
Εἴπρ' ἴο ΠΕῚ 50 ΘᾺ 1. 

ΗΕΙΓΕΝ 
Ο Πε]]αβ᾽ ἀααρηΐεοιβ, γα ἔδιη: 2) 
θὲν βἔγδηρα οδὺβ ὈΟΓΠΘ Ο᾽ ΕΥ̓ 568, 
πα ἤοσὰ ἄσμαδα ἔδυϊηρ, 
ΓδαΥβ ἀπο ΤΥ ἴδα 5 ὈΘδυην, 

ΤΕ}]ς ΠΙατη᾿ 5 ονευ γον 
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ΒΕΛΈΝΗ 

πυρὶ μέλουσαν δαΐῳ 
δι’ ἐμὲ τὰν πολυκτόνον, 

δι’ ἐμὸν ὄνομα πολύπονον. 
Λήδα δ᾽ ἐν ἀγχόναις 
θάνατον ἔλαβεν 
αἰσχύνας ἐμᾶς ὑπ᾽ ἀλγέων. 
ὁ δ᾽ ἐμὸς ἐν ἁλὶ πολυπλανὴς 
πόσις ὀλόμενος οἴχεται, 
Κάστορός τε συγγόνου τε 
διδυμογενὲς ἄγαλμα πατρίδος 
ἀφανὲς ἀφανὲς ἱππόκροτα λέλοιπε δάπεδα 
γυμνάσιά τε δονακόεντος 
Εὐρώτα, νεανιᾶν πόνον. 

ΧΟΡΟΣ 
ΜΡ Ὁ ΠῚ 3 ῃ 

αἰαϊ αἰαῖ" ἀντ. β 
" ,ὔ “ἃ ὦ δαίμονος πολυστόνου 

“ 

μοίρας τε σᾶς, γύναι. 
αἰὼν δυσαίων 
τις ἔλαχεν ἔλαχεν, ὅτε σ᾽ ἐτέκετο ματρόθεν 

Ζεὺς “πρέπων δι᾽ αἰθέρος 
χιονόχρως κύκνου πτερῷ' 
τί γὰρ ἄπεστί σοι κακῶν ; 
τίνα δὲ βίοτον οὐκ ἔτλας ; 
μάτηρ μὲν οἴχεται, 
δίδυμά τε Διὸς 

δ, ᾽ “ ͵Α 7 

οὐκ εὐδαιμονεῖ τέκεα φίλα, 
ἢ [ - 

χθόνα δὲ πάτριον οὐχ ὁρᾷς, 
διὰ δὲ πόλεας ἔρχετσι 
βάξις, ἃ ἅ σε βαρβαροισι 
λέχεσι, πότνια, παραδίδωσιν, 
ὁ δὲ σὸς ἐν ἁλὶ κύμασί τε λέλοιπε βίοτον, 

, 

οὐδέ ποτ᾽ ἔτι πάτρια μέλαθρα 
καὶ τὰν Χαλκίοικον ὀλβιεῖς. 



ΗΕ ΕΝ 

νΥταρῦ ἰπ ΠῸ γε ἤδιηγθ᾽ 5 ρῇονν, 
ΓΗγΟΙΡ πλ 6 685 Π16 ἰαϊα Ἰονν ---- 
ΤῊϊ5. θ4]6 [Ἢ] πᾶπης οὗ της ! 

ΟΥ̓ 1,646 αΐῃ Πα το], 561-85] 200 
Βγυ {πῸ ἀδβαΐῃ- ποοβθ᾽ 5 βγη ρ]ηρ βἔγαΐη, 

Ηδον ᾿ιδαυῦ ἔῸγ τὴν 5} 16 Δ ΟῚ 5}. - ἵν ΘῈ :---- 
ΤΕ]]ς οὗ τὰν Ἰογα,--- ΟΣ [Ἀν 5θὰς ἀτίνεη 

Νον Βα ἢ6 νη βηθα ξοιηροϑὺ-ἰοϑῦ ;-- 
ΟΥ Οδϑῖου «ἁπᾶ 5. θγοῦμ οι Ἰοϑὶ 
Βσομὰ δα εθ, ὑπο ῖν σοι γ᾽5 ἔννη- θοΥ Ρολϑῦ : 

ὙγΒοσα Ποοῖς πᾶνε ἐπ πε γε, ΔΈ ἢ] δ θ5 ϑὑγν θη, 
Τὰν οἴ β᾽ τε ας ἃπα γαοθοοι 56 - ]αη 

αἱ {Π 656 ἴῃ νϑΐη. 

ἙΠΗΟΘΗῦΒ 
(Ἄηι. 9) 

νγοε ἔου. {πη ν γηΐβευν, 910 
ΤῊΘ ννεῖνα ογάαϊηθα ἔου {Π 66, 

ΒΟΥ οοπηδα ἴο ἄὰγ8 οὗ ψνϑορίηρ 
5ῖ΄ησα Ζεαβ ἐῃγοι ἢ. οἹοι 5. ἀουνη-ϑυνθορίηρ, 

ΔΑ ϑυνδὴ ψτἢ ψὶηρθ οὗ 5ηον, 
Βερ]εα ἐπν γποῦποὺ 50 ! 
Ὑγηδὺ Κπον δὲ ὑπο ποὺ οἵ νοα ἢ 
Εγοτὴ ψν μαὺ 1Π]|ς αὐτὸ ὑποι ἔγες ἢ 

ΤΙ ἀδθαῦῃ ἢν πιοῖμον Πϊ 465 πεῖ ραΐῃ : 
Ζειιϑ᾽ 5οη5, ἷβ. ψν611- )ο]ονδ αὶ ἐνναΐῃ, 290 
Ὸ ἀἀγ5 οἵ ὈΠ155 ΠῸ ΤΏΟΥΘ γᾶν ψν ΚΘ Ὴ : 
Πη6 Πουηθ]δηα Πᾶνα ἔππα αγεβ [Οὐ ΘΑ ΘῊ ; 

ΑΠπα 5] πᾶδυ, ἐΠγ οι ρ ἢ Πεν οἰτ165 τἱΐο, 
Αϑβῖρη5 πε 8 δοουγϑὲδα Π1ξ6, 
Ῥγοοϊαίτηβ ἔμ 6α γοη Δ. θα να π᾿ 5 υνἱξα : 

ΤΠ ϑδῖ ἁτηϊα βὕουμν ἔῃ ν Ἰονα Πα ἐΆΚοη : 
ΤΠου ο]αδαθηθϑ ΠΟ βἰ γ᾿ 5 Π8}15 ἀσαΐῃ, 

ΝοΥ ΒιάΖεη λπΠ6. 
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ΒΕΛΕΝΗ 

ΕΛΕΝΗ 
-“ ’ 4 “ 7 Γ 1 

φεῦ, τίς ἣν Φρυγῶν, τίς ἢν στρ. 
250 τὰν δακρυόεσσαν Ἰλίῳ 23 πεύκαν 

Ὑ ὃς ἔτεμε τοῖς θ᾽ Ἑλλανίας ἀπὸ χθονός ; 
ἔνθεν ὀλόμενον σκάφος 
ὁ ΤΙριαμίδας συναρμόσας 
ἔπλευσε βαρβάρῳ πλάτᾳ 
τὰν ἐμὰν ἐφ᾽ ἑστίαν, 

ἐπὶ τὸ δυστυχὲς 
κάλλος, ὡς ἕλοι γάμον ἐμόν, 
“ ΄ ς , ΤΙΣ ἅ τε δόλιος ἃ πολυκτόνος Κύπρις 
Δαναΐδαις ἄγουσα θάνατον [Πριαμίδαις τε. 

240 ὦ τάλαινα συμφορᾶς. 

ἁ δὲ χρυσέοις θρόνοις ἀντ. γ΄ 
Διὸς ὑπαγκάλισμα σεμνὸν Ἥρα 
τὸν ὠκύπουν ἔπεμψε Μαιάδος γόνον, 
ὅς με χλοερὰ δρεπομέναν ἔ ἔσω πέπλων 
ῥόδεα πέταλα, χαλκίοικον ὡς ᾿Αθάναν 
μόλοιμ', ἀναρπάσας δι αἰθέρος 

τάνδε γαῖαν εἰς ἄνολβον 
ἔριν ἔριν τάλαιναν ἔθετο 
Πριαμίδαισιν Ῥλλάδος. 

200 τὸ δ᾽ ἐμὸν ὄνομα παρὰ Σιμουντιοις ῥ βοθϊρσι 

μαψίδιον ἔχει φάτιν. 

ΧΟΡΟΣ 

ἔχεις, μὲν ἀλγείν᾽, οἶδα: σύμφορον δέ τοι 
ὡς ῥᾷστα τἀναγκαῖα τοῦ βίου φέρειν. 

1 ῬΆΪΟν, ὑπ6 οἱά ΜΆ. γϑδάϊηρ Ὀθίηρ ““ἀφϑυϊσαῦθ ΑἸ }|κ6 οὗ 
Ξ6Π56 δὴ τηϑίγο. "ἢ 
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ΗΕΙΓΕΝ 

ΗΠΕΓΕΝ 

ΔΒ), νΠὸ οὗ ἔπε ῬΕγν οίδη5 ἀαγδα ἐπα 6 ]]Π1ηρ (8. 3) 
ΟΥ̓ Π6 ρίπϑϑ, ἔοσυ Πα του ηηρ' οὗ Πίστη [αξεα, 230 

Απᾶ ἴον ἔδαγϑ απο ἔπ 6 η ἐπαΐ ἴῃ Η 61185 ννοσα ἀυνθ]] ]ηρ;, 
ΟΥ̓ ψΠοβα θθαμὴ5 νγὰϑ ὑΠ6 σον,  Ἱἢ δν]]} [γΓεῖρ το, 
Βυϊ]!4εα οἵ Ῥυΐαυη᾽β οἤξβρυϊπο, ὑπ Παΐθα, 

ὙΠ οτ οδΥβ Ὀαυθατῖο 5ρεα ονοὺ ἐπα 6146, 
ΤῊ] μ6 σαστης το π6 μου] οὗ τὴν ϑραγΐδῃ ρϑ]δοα 

[ἡ αποβὺ οἵ τὰν θδδαΐν, ἐουθαοουηθα {6 ὁσοαβίοη 
ΟΥ̓ υϊθομίεῦ : θοϑίάς Πἴπι ἴῃ ὑγεδοθύοιῖιβ τηὰ] θα 

δπιε Ουρυῖϑ, ὑπς θυϊηρσεν οὐ ἀδαῦπ᾿ 5 ἀθβοϊα θη 
[{πἴο Ἰλαμπαιιϑ᾽ 50Πη5, πηΐο Ρ.Ϊαμ 5. πα η., 

Ὑγοθ᾽ 5 Πγ16 ἔοι. τὴν ἰοῦ, γν 0 δἃ1ὴ τ βου 5. Ὀγ164 6 240 

(ληὶ. 8) 
Εγόομ ἐπα σο]α οὗ ὑπ6 ἐῃτοπα οὗ Πεὺ ρίουυ βεπαϊπρ, 

Ὀτοδα Ηετῖα, Ζειθ᾽ θυ146 δα ]οιβυ-  ] νη, 
ϑρεά {πὲ βεευξοοῦ βείοῃ οὗ Μαῖα ἀδβοεπαϊην, 

]ΙΟ οαπηδ ὁΠ. τὴ6 Ρ]ιοκίηρ ἔῃ γόβαβ, Πα ἐΠτον]η 
Ιηἴο τὴν ρόνι-Ἰρ ἐπ εῖν 45 ἔρ 5 -]ονίηρ, 

Τὸ Ῥθαῦ ἴο ἐπε Βγύάζθῃ Εαπα ὑπεῖν ργ1α6. 
Απᾶ [πα βοαγεα ψθἢ εἶς ργεν ὑμγουρσῖ Πα οἱουπας οὗ 

Ἠδάᾶνθῃ, 
Απᾶ ἴο ἐπὶς5 ἰὰηα 411 πῃ] 6οῦ Π6 Ὀγοισῦ ΠΟΥ, 

Απᾶ Πα τῆλε ΠΕΥ ἃ βυυθ, ἔο1 σα] απ τν ο υν θη, 
Εον Ηε]]85, οἵ Ῥυϊατη 5 ρθορ]Ὲ ψγΠηο βοιρηῦ ΠΟΥ. 
Βιὺ Ηε]επ, Ὀν ϑ5΄πτηοῖθ᾽ οὐ τηβοη αὶ τναΐευ, 200 

γγὰβ ἃ Ῥυθδίῃ, νγὰβ ἃ θαξε] 6 - οὐγ---πουρσῆὴ! θΕ65166. 

ΘΗ 

Θουγονν5 ἅτ ἐπίηθ, 1 Κπον : γεαῦ ἰ5 1Ὁ 6 ϑὺ 
ΓΑᾺΡΉΕΙν ἂς την ὃς ἴο πα πγα Π{{᾿5. 1115. 
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ΕΛΈΝΗ 

ΕΛΕΝΗ 
- ", “ 

ίλαι γυναῖκες, τίνι πότμῳ συνεζύγην ; 
ἀρ’ ἡ τεκοῦσά μ᾽ ἔτεκεν ἀνθρώποις τέρας ; 
γυνὴ γὰρ οὔθ᾽ ᾿Βλληνὶς οὔτε βάρβαρος 
τεῦχος νεοσσῶν λευκὸν ἐκλοχεύεται, 
ἐν ᾧ με “Λήδαν φασὶν ἐκ Διὸς τεκεῖν. 
τέρας γὰρ ὁ βίος καὶ τὰ πράγματ᾽ ἐστί μοι, 
τὰ μὲν δ Ἥραν, τὰ δὲ τὸ κάλλος αἴτιον. 

Θ᾽ ἐξαλειφθεῖσ᾽ ὡς ἄγαλμ᾽ αὖθις πάλιν 
» Μ᾽ γ. » Ν “ “- 

αἴσχιον εἶδος ἔλαβον ἀντὶ τοῦ καλοῦ, 
καὶ τὰς τύχας μὲν τὰς κακὰς ἃς νῦν ἔχω 
“ἴλληνες ἐπελάθοντο, τὰς δὲ μὴ κακὰς 
ἔσῳζον ὥσπερ τὰς κακὰς σῴζουσί μου. 
ὅστις μὲν οὖν εἰς μίαν ἀποβλέπων τύχην 
πρὸς θεῶν κακοῦται, βαρὺ μέν, οἰστέον δ᾽ ὅμως" 
ἡμεῖς δὲ πολλαῖς συμφοραῖς ἐγκείμεθα. 
πρῶτον μὲν οὐκ οὖσ᾽ ἄδικος, εἰμὶ δυσκλεής" 
καὶ τοῦτο μεῖζον τῆς ἀληθείας κακόν, 
ὕστις τὰ μὴ προσόντα κέκτηται κακά. 
ἔπειτα πατρίδος θεοί μ᾽ ἀφιδρύσωντο γῆς 

᾽ » 3. 3 } ι , , 
εἰς βάρβαρ᾽ ἤθη, καὶ φίλων τητωμένη 
δούλη καθέστηκ᾽ οὖσ᾽ ἐλευθέρων ἄπο: 

Ν ,7 Ν ἴω ΄ὔ Ἀ ΠΩ τὰ βαρβάρων γὰρ δοῦλα πάντα πλὴν ἑνός, 
δ, 

ἄγκυρα δ᾽ ἥ μου τὰς τύχας ὦχει μόνη, 
πόσιν ποθ᾽ ἥξειν καί μ᾽ ἀπαλλάξειν κακῶν, 

οὗτος τέθνηκεν, οὗτος οὐκέτ᾽ ἔστι δή. 
,). Μ χὐ Ἂς » “ ΩΣ ΄ 

μήτηρ δ᾽ ὄλωλε, καὶ φονεὺς αὐτῆς ἐγώ, 
» ’ὔ 7 ᾿} Ν ΝΥ “ ΠΝ οὐ. ΄ 

ἀδίκως μέν, ἀλλὰ τἄδικον τοῦτ᾽ ἔστ᾽ ἐμόν. 
ὃ δ᾽ ἀγλάϊσμα δωμάτων ἐμοῦ τ᾽ ἔφυ, 
θυγάτηρ ἄνανδρος πολιὰ παρθενεύεται' 



ΗΕΙῈΝ 

ΗΕΓΕΝ 

ἘΕΥϊοπᾶς, ᾿ποαῖν ὑπΠ6 γόκε οὗ ψηᾶῦ ἀοοιη δὴ Ϊ 

, 

Ῥονεα} 
Βοτε ποῦ γὴν το 6. ἃ ρμουξθηξδ πο τη 6 ὃ 
Εον πϑνοὺ Ηδ]]Ὲ πα ΠΟΥ ῬΑυ θαυ δ ἀαπηα 
Βτουρῦ ἔοσε ἢ Πα νὰ] οἵ ἃ βεάρ)ησ Ὀγοοί,} 
γΥπμεγείπ ἕο Ζειιβ 6 580 ὑπαὶ 1,6ὰ θᾶγῈ τη6. 
Α ρογξεπῇ ἃγ6 τὴν [Π{6 πα 4]] τὴν ἔογζιιηθϑ, 260 
Ιὴ ραγὲ ἐῃγουρ Ηοτα, ἐΠγΟῸ ΟΡ τὴν Ὀδδιδν [ἢ ρατγῦ, 
ΟἹ οου]ὰ 1, κε ἃ ρίοξασε Ὀ]οϊ θα οἷ, 
Ηδνε ομδηρεα ἐπαῦ Ὀδαυδν ἔῸΣ ὩΠΘΟΤ 6 1116898 ! 
Οἱ υἱρῃὺ ἐπα ατεεκβ ἔουροῦ {Π6 Ἰοὺ δοοιινβῦ 
ΤΠαῦ πον 5 τηΐη6, Δ Π6 ἐγ Θασ 76 ΤΠ ΘΙ ΠΟΥ 65 
ΟΥ̓ ποποῦν ἕοι ἢ ηρ᾽ τη6, ἃ5 πον οὗ 5ῃδιῃηδ ! 
ὙΠ οβο, οἢ. 96 ομάποα οαπἰνηρ ἃ}} ἢϊς ΠΟρ65, 
15. -οἰσίοκοη οὔ", Οοᾶ;. Βατσᾶ.. ὑπουρῃ. {Ὁ θ6. τον 

θα τ; 

Βα 1-- δι ν᾿ ΠΕ] "64 ἴῃ ΠΊΔΠΥ͂ ΤῊ] 5ΘΥΙ68 : 
 ΕἸτοῦ, δη 1]] πᾶπη6, ὑποιρὴ [1 ἅτ οἴθδη οὗ 51} ; τῷ 51 Φ 

Απα νοῦβα 15 ὅ})15 ἔῃδη β  υ]ηρ᾽ ΓῸΣ 1058 οαιι56, 
Τὸ θδθαᾶν ἐπε Ρυχάδη οὗ 5ῖπ5 ὑπαῦ ἀγὲ ποῖ οἱμ8. 
ΤΉΕΠ, ἔοσ τὰν Ποιηθ πα {πΠῸ (ὐοα5 θα ΠΙς δα τη6 
Τὸ «]ΐδῃ ουβέοπηβ, 8ΔΠη6, Ὀεσγε εν οὗ ἔθ πάς, 
Α 5]ανε πῃ 1, ἐπε ἀδιρῆτξευ οὗ ἔγεε βἰταβ ; 
ΕῸδῚ τά ϑὲ θαυ θαυίδη5 βανας ἅγῈ 4}] ϑᾶνα οὁΠ6. 
Απα-- {πε ὁπ6 ΔποΠοΥ ἐπαΐ Ξἰανγεα ὉΡ τὴν ἐογέιπθ65, 
ΤΠαΐ γεῖῦ τὴν Ἰογα τνοῦ]α ΘΟΠη6, ἃΠ6 6 πα τὴν νγοοβ--- 
ΗΘ Βαίῇῃ αἰϊδα : ννῆο νγᾶβ τη ΔΠΟΠΟΥΙ ἴ5. ΠῸ ΤΠΟ͵Θ. 

᾿ 

6 

1686 15 τὴν τηοΐθου, ἃΠ6} ΠῈῚ τη εγον [,--- 980 
Τηποσεηΐϊν, γεῖ οἰθανεβ ὕπΠ6  ΌΠρ᾽ ἴο Τη6. 
ΑΠπα 56, Ἔὐιαυν ] 6 πλῖηθ Ποιισθ᾽ 5 ΡΥ 46 ἀπα μη η6, 
ΜΥ οἢ1]4, 15 σγονηρ᾽ ΟΤΟΥ, ἃ ΒΡΟΙ561655 τη Δ] ; 

1 ΑΠΠπάϊηρ ἴο {πὸ ὕννο ορρβ οὗ 1,64, ἔγοτη πε οἵ ψῃ]οἢ 
ἰββυθα (ὑαξείον δα ΡΟ] ]χ, ἔγοι ὑπ οὔμου Ἠδ]επ, 
" 
Φ 

᾿ 
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ΒΕΛΈΝΗ 

τὼ τοῦ Διὸς δὲ λεγομένω Διοσκόρω 
οὐκ ἐστόν. ἀλλὰ πάντ᾽ ἔχουσα δυστυχῆ 
τοῖς πράγμασιν τέθνηκα, τοῖς δ᾽ ἔργοισιν οὔ. 
τὸ δ᾽ ἔσχατον τοῦτ᾽, εἰ μόλοιμεν εἰς πάτραν, 
κλήθροις ἂν εἴργοιέν με, τὴν ὑπ᾽ ᾿Ιλίῳ 
δοκοῦντες ᾿᾿χλένην Μενέλεώ μ᾽ ἐλθεῖν μέτα. 
εἰ μὲν γὰρ ἔζη πόσις, ἀνεγνώσθημεν ἂν 
εἰς ξύμβολ᾽ ἐλθόνθ᾽ ἃ φανέρ᾽ ἂν μόνοις ἂν ἣν. 
νῦν δ᾽ οὔτε τοῦτ᾽ ἔστ᾽ οὔτε μὴ σωθῆ ποτε. 
τί δῆτ᾽ ἔτι ζῶ ; τίν᾽ ὑπολείπομαι τύχην ; 
γάμους ἑλομένη τῶν κακῶν ὑπαλλαγάς, 
μετ᾽ ἀνδρὸς οἰκεῖν βαρβάρου πρὸς πλουσίαν 
τράπεζαν ἵζουσ᾽ ; ἀλλ᾽ ὅταν πόσις πικρὸς 
ξυνῇ γυναικί, καὶ τὸ σῶμ᾽ ἐστιν πικρόν. 
θανεῖν κράτιστον' πῶς θάνοιμ᾽ ἂν οὖν καλῶς ; 
ἀσχήμονες μὲν ἀγχόναι μετάρσιοι, 
κἀν τοῖσι δούλοις δυσπτρεπὲς νομίζεται: 
σφαγαὶ δ᾽ ἔχουσιν εὐγενές τι καὶ καλόν, 
Ἵ σμικρὸς δ᾽ ὁ καιρὸς σάρκ᾽ ἀπαλλάξαι βίου. 
εἰς γὰρ τοσοῦτον ἤλθομεν βάθος κακῶν' 
αἱ μὲν γὰρ ἄλλαι διὰ τὸ κάλλος εὐτυχεῖς 
γυναῖκες, ἡμᾶς δ᾽ αὐτὸ τοῦτ᾽ ἀπώλεσεν. 

ΧΟΡΟΣ 

“Ελένη, τὸν ἐλθόνθ᾽, ὅστις ἐστὶν ὁ ἕενος, 
Ἁ ἊΣ ᾽ } “ , 5 ,ὔ 

μὴ πάντ᾽ ἀληθῆ δοξάσης εἰρηκέναι. 

ΕΛΕΝΗ 

καὶ μὴν σαφῶς ἔλεξ᾽ ὀλωλέναι πόσιν. 

ΧΟΡΟΣ 

πόλλ᾽ ἂν γένοιτο καὶ διὰ ψευδῶν ἔπη. 



ΗΕΙΕῈΝ 

Απμα πὸ Τὶ Βιείῆσοη, πδιηθα {ῃ6 ϑοης οὗ 
Ζει5, 

Ατα ποῖ. Βαΐῦ, ὑποιρῇ 1 Πᾶνα πουρηΐ Ὀυΐ τηΐβευν, 
Με παῖ 1Π-ξανίπρ, ποῦ 11]-ἀοἱπρ', 5] ἴῃ. 
Απά, νογϑὺ οὗ 4}1, 161 ςῃοι]α γϑδοῇ γΐπα ΠΟΙΠΟ, 
Μδεπη ψοῦ]α ἴῃ ἀπ σαοη οἤαΐη πη6, ἃ5 ἔπε Ηεϊεὴ 
ΕοΥ ψΠοῖὴ ἕο ΤΠἰϊπτὰ ΝΘ πεδιβ νγεπῦ. 
Βὸν, 1Ε παΐπα μα 5θαπα ᾿ἰνεα, θγ οΚοηβ Κπονῃ 290 
ΤῸ ποπα θεβία6, Π]ση γεοορηϊξίοη "6. 
ΓΗ Ϊ5 οαπποῦ πον ΡῈ : πο, 6 οδηποῦ ᾽βοᾶρδ. 
νὴ ἐπεπ ἀὁ 1 ᾿νε οἡ ὃ--τνμδὲ ογέιηδ νγαῖτς τη ἢ 
58}4}} 1 σῇ οοβα τηδυυ σα 1 δϑοᾶρα ἔοτη 1115, 
ν 61} ἢ ἃ Ἰοτα Ῥαυθαγίδη, αὐ ἢἷς θοατὰ 
ϑεαϊεα μη] ροὴρ ὃ Ναν, 1 ἃ Βυβθαπα Ἰοαι δα 
θν 61} ἢ 4 γοτηδῃ, ΠΟΙ οὐγη 561 516 Ἰοδίῃ 65. 
Τὸ αἷς ψεῖα Ρεϑῦ. Ηον ὑπεη 1} Ποπουν αἴ6 ἢ 
{{πβϑετὴ]ν 15 Π6 ποοβα ᾿ἔνιχὺ δαν ἢ ἀπα ἤδάᾶνεη: 
Ἐνεη οὗ ἔῃ γ4}}5 ᾿εἰ5. πε] ἃ ἃ ἀδαῖῃ οἵ 5ἤδιηβδ. 300 
ΝΌΡΙ6 ὑπ ἀλσροῦ 15 Πα ΠΟΠΟΏΓΆ]6, 
Απαᾶ οπε 5ῃοχὺ ᾿πϑέδηΐ τας ἐπε ἤδθβϑῃ οἵ [1 π, 
Υεα, ἴο 58. ἢ ἀδρίῃ οἵ ον] πὰ 1 οουηε ! 
ΒῸΣ οὔμδὺ ψψουηθη ἅτ6 ὈΥῪ αδδιῖν τηδα 6 
ΒΙεϑυ---πῖθ ἐπα βε]ίβαμηθ στρ ἴο σαὰΐῃ Ὀγοισ ῦ, 

σΗΟΗΌΞ 

Ηεἴεῃ, Ρε]ανα ποῦ γοπα ει βγη ρον ΒΡα Κα 
Ταα ἢ ον, ΡῈ μα ψΠῸ ἢ τπᾶν ἐπαὺ σα Πη6, 

ΗΕΙῈΝ 

Ναν, θαΐ Πα Ρ]αίη!ν 5814 τὴν ἰογσα Πα αἰεά, 

σΗΟΒῦΒ 

Ιη τ τἰτὰδ οὗ ννοτᾶς ἔπεσα νναπὲ ποΐ 165, 
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ΕΛΈΝΗ 

ΕΛΕΝΗ 
καὶ τἄμπαλίν γε τῶνδ᾽ ἀληθείᾳ σαφῆ." 

ΧΟΡΟΣ 

εἰς ξυμφορὰν γὰρ ἀντὶ τἀγαθοῦ φέρει. 
ΕΛΕΝΗ 

φόβος γὰρ εἰς τὸ δεῖμα περιβαλών μ᾽ ἄγει. 
ΧΟΡΟΞ 

πῶς δ᾽ εὐμενείας τοισίδ᾽ ἐν δόμοις ἔχεις ; 
ΕΛΕΝΗ 

πάντες φίλοι μοι πλὴν ὁ θηρεύων γάμους. 
ΧΟΡΟΣ 

οἶσθ᾽ οὖν ὃ δρᾶσον; μνήματος λιποῦσ᾽ ἕδραν--- 
ΕΛΕΝΗ 

εἰς ποῖον ἕρπεις μῦθον ἢ παραίνεσιν ; 
ΧΟΡΟΣ 

᾿ σὺ «9. " ἃ Ἃ, ! ἸΑΕΕ ΔΑΝ ἐν ἐλθοῦσ᾽ ἐς οἴκους, ἣ τὰ πάντ᾽ ἐπίσταται, 
“- Ἷ, [οὶ , “ 

τῆς ποντίας Νηρῇδος ἐκγόνου κύρης, 
“ , , 

πυθοῦ πόσιν σὸν Θεονόης, εἴτ᾽ ἔστ᾽ ἔτι 
3)... 18 , δ » “ ᾽ 3 

εἴτ᾽ ἐκλέλοιπε φέγγος: ἐκμαθοῦσα δ᾽ εὖ 
Ν δΝ ΄ὔ Ν ͵ Ν ΄ 

πρὸς τὰς τύχας τὸ χάρμα τοὺς γόους τ᾽ ἔχε. 
"ἢ ω 2 

πρὶν δ᾽ οὐδὲν ὀρθῶς εἰδέναι, τί σοι πλέον 
΄ ͵ χω 

λυπουμένῃ γένοιτ᾽ ἄν ; ἀλλ᾽ ἐμοὶ πιθοῦ" 
“ 7 ΄ , 

τάφον λιποῦσα τόνδε σύμμιξον κόρῃ, 
ὅθενπερ εἴσει πάντα" τἀληθῆ φράσαι 
, 7, , 

ἔχουσ᾽ ἐν οἴκοις τήνδε, τί βλέπεις πρόσω ; 
7 Ν ᾽ ἊΝ Ν "“" , 

θέλω δὲ κἀγὼ σοὶ συνεισελθεῖν δόμους 
7 

καὶ συμπυθέσθαι παρθένου θεσπίσματα' 
- Ν Ν -“ 

γυναῖκα γὰρ δὴ συμπονεῖν γυναικὶ χρή. 

1 ῬΑΙΘν τοδαβ ἀληθείας, ὑΥδΠΒΡοΟΒο5. ἔπη ἃπα σαφῆ, ἀπά ἰαἶτο5 
ἔμπαλιν τῶνδε ὕο Πη6 ἢ ““ΘΟΠὐΓΑΡῪ ἴο {1688 (1165) ᾿ :- 

ΘΟ". Ὁν 1165 πιᾶν ἸΠΔΗΥ͂ ἃ 816 5θϑιὴ ἃ] ὕοο οἶθδυ, 
Πεὶ. Νῶν, [α]βθηοοῦ γἱηρθ ποῦ τ {Π6 ποῦρ οἵ ὑγα , 



, 

ΗΒΙΓΕΝ 

ΗΕΓΕΝ 
ΝΥ ταῦπου, Λ] ἴθι ὑυαι ὉΠ} πλεῖν ἃ ] ίη τὰ} 6 106. 810 

ΟΗΟΘΕῦΒ 
ΝΥ, [5 ἔποιι Ἰδαποϑῦ ποῦ ἴο ουΐθ ἢ [Πδ1 ἸῸγ. 

ΠΕΙΕΝ 
Εδαν [0145 πὸ γτοππα, ἀπ ἄναρθ πο ἴο μὰν ἀνοδά, 

ΘΗ 5 
Ηὸον βἰαμαδ το ἔπθο αἰεοϊθα γοπᾶθν ΠουβοΠο] ὃ 

ΗΕΙΓΕΝ 
Τυϊθ 5 411, σανο πἴπι νΠὸ Βιιΐβ τὴ6 ἴον ἢϊ5. ὈΥ 146. 

ΘΗΘΕῦΒ 
Καον δῦ ὑποῖ ἐπ ν ραν ἢ ΕΤοπη βοββϑίοῃ αὖ ὑπὸ ζοιηῦ -- 

ΗΕΙΕΝ 
Τὸ νυ μαῦ ΒΡ οι οὐ ν Παὺ οοιη561] ἀναννοϑὺ ὑποι ὃ 

ΘΗΟΘΕῦΒ 
Ῥὰβ55 ἴο ὑπὸ ποιβα: οἵ μοῦ ψ πὸ Καοννο ἢ ἃ]]}, 
ΤΠης ἀδιρηΐον οὐ ὑπ 5θά-Ρου Νουθα νηὶ, 
ΤΠεομποῦ, ἃ5ὶς 1 γεῦ ὑΠπῖπο Παβθαπα ᾿ἷνο, 
Οὐ Βαΐῃ Ἰεβῦ Πρμΐὺ ; ἀπα, Ρεΐηρ σου ἰῇ 64, 390 
Αοοογαϊηρ ἕο ἐν Του 65 ἸΟΥ͂ ΟΥ̓ΠΊΟΙΠ. 
Βαυΐ, εγα ὅποι πον δασὺ ἔσαν, ν᾿ μαῦ ἀνὰ} }5 
ΤΠαῦ ποὺ 5Ποι]!θὺ συίονε ἢ Νὰν, πϑαύκθὴ αἢἴο 

τηδ:- 
Τὰν ὑπο {Ππ|5 τον)», αι νυ {ΠῸ τηαὶ ἃ σουημη1Π6, 
ΟΥ̓ ννβοὰ 51} ὑποι Ἰθαλῃ 11. ὙΠ δα ἔμποι Παϑὺ ΠΘΥ6 
Ομο ἴο γόβοῖνα ὑπὸ Δοι μοῦ, ᾿ι παῦ νου] οῦ ποὰ ποτα ἢ 
1 ἴοο ψῖ}}} ὑπο ψν1}}] ρᾶ85 ἰπῦο ὑΠ6 Ποιιβε, 
ὙΠ ὑπεε ἰπααῖγε ὅΠ6 τη θ᾿ 5. ΟΥ̓Δ 0168. 
Τηαὺ ὑνομλδ ἢ ΟΠ’ 5 θυγάθη βἤδνο, ἴθ. πιθοῖ, 
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ΒΕΛΈΝΗ 

ΕΛΕΝΗ 
΄ ΄ 380 φίλαι, λόγους ἐδεξάμαν" στρ. 

βᾶτε βᾶτε δ᾽ εἰς δόμους, 
ἀγῶνας ἐντὸς οἴκων ὡς 
πύθησθε τοὺς ἐμούς. 

ΧΟΡΟΣ 
7 , “-“ 

θέλουσαν οὐ μόλις καλεῖς. 
ΕΛΕΝΗ 

ϑ.ς ΄ - , 
ἐῶ μέλεος ἀμερα. 
τίν᾽ ἄρα τάλαινα τίνα δακρυό- 
εντα λόγον ἀκούσομαι; 

ΧΟΡΟΣ 
μὴ πρόμαντις ἀλγέων 
προλάμβαν᾽, ὦ φίλα, γόους. 

ΕΛΕΝΗ 
840 τί, μοι πόσις μέλεος ἔτλα ; ἀντ. 

πότερα δέρκεται φάος 
΄ ιν 

τέθριππά θ᾽ ἁλίου 
“ ΄ 3. 7 ᾳ 

κέλευθά τ᾽ ἀστέρων, 

ΧΟΡΟΣ 
ΤΡ ον ΤΡῚΣ Ὁ 

ΕΛΈΝΗ 

δον, ΄ Ν ᾿ 

ἡ ᾽ν νέκυσι κατὰ χθονὸς 
τὰν χθόνιον ἔχει τύχαν ; 

ΧΟΡΟΞ 
εἰς τὸ φέρτερον τίθει 
τὸ μέλλον, ὅ τι γενήσεται. 

ΕΛΕΝΗ 
ἣν Ν τὰ Ἷ Ν Ν 7 

σὲ γὰρ ἐκάλεσα, σὲ δὲ κατόμοσα, 
, 

τὸν ὑδρόεντα δόνακι χλωρὸν 

1 ΤΠ γο 11Π68 τη ββὶηρ᾽, ΘΟΥΓΟΒΡΟΠΟΊηρ ὕο ὕμοβ6 ἴῃ ὑπο ϑέγορῆε. 
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ΗΕΒΙΕΝ 

ΗΕΓΕΝ 
Ια}, ἔπε πα5, ὑπὸ νου γὸ πᾶνο ΒΡΟ]ςΘ), 

Ῥὰδ5 ἴῃ, μᾶ55 γα ἰπἴο ἐπα Π8]], 
Το οἷν θὰῦ ππΐο ΡΙΌΡΠ ον 5 Το Κοὴ 

Ηον {πὸ οῃα οἵ τὴν [ο1]5 5Π4}] 106 [Ὁ]. 
ΟΠΟΙῸΒ 

Ἵππου οα]]οϑῦ οα ποὺ ὑπαὺ Πθᾶνβ [Ὰ}] [αίη, 
ΗΠΕΙΕΝ 

γος ἴῸν {{Π|5 ἀαγ ψ ἢ 105 θανάθη οὗ μαῖα! 
ὙΥΠὰὉ νου νναἰδεῖ, ψν παὺ ἀδϑοϊαύίοι 

ΟΥ̓ ὕβανβ ραϑῦ το 6 ἢ 
σΗοπῦΒ 

Νὰν, Του βία} ποὺ, Ὁ ἔρια πα, Ἰαμπιθ τα οη 
Ῥτορμεῖϊς οἵ συῖοῖ. 

ΗΕΙΕΝ 

(ϑι..) 380 

(Δ4ηι.) 
Τὸ νι ῇῃὰὺ ἀόουη Πα ῦ ἢ τηΐπα ππ5 θα πα 6 6) ροίνθη ἢ 

Ιου πα γεὺ 566 ὑπῸ Ἰρῃῦ οὗ {πΠῸ ἀν, 
566 ἔπῸ δι᾽ 5 6615 ἤάβἢ ἐΠπγουρἢ ὑπὸ Ππδᾶνθῃ, 

566 ὑπὸ ο᾽θδϑιηβ οἵ ὑπ βίαγ- το θη νγᾶν ἢ 

Οὖ τὸ πίμη πᾶνε ὑπε ἀθαα ἄοπο ορείϑαπος ἢ 
Πούἢ {πὸ ποίμπου ρήοουη πίάε ἢ 

σΗΟΗῦΒ 
Νὰγ, Ἰόοὸῖκ ἔου' ἃ ἔατε οὗ ἔαϊν ρύθβοποα, 

ὙΥ Παύβοθ᾽ Εὺ' 5411 θεῦϊα 6. 

ΗΕΓΕΝ 
ΤΠ66 1 ἴηνοκθο, 1 βσυγθαν ὈῪ {πν Πᾶιη6, 

Ο τῖνον ψΊῈ ἢ ΤΙΡΡ]6- νυ βῃεα γεθα- 6 ς ρυθθῃ, 
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950 

860 

970 

ΒΛΕΝΗ 

Εὐρώταν, θανόντος εἰ βάξις 
, Ἁ 

ἔτυμος ἀνδρὸς ἅδε μοι. -- 

ΧΟΡΟΣ 
’ 7» Ὁ "4 

τί τάδ᾽ ἀσύνετα ; 

ΕΛΕΝΗ 
ὁ Ξ3'ὼ 

φόνιον αἰώρημα 
Ἁ , 5 , διὰ δέρης ὀρέξομαι, 

Ἃ , ,ὔ 

ἢ ξιφοκτόνον δίωγμα 
λαιμορύτου σφαγᾶς 

᾽ ᾿ » ΄ Ἢ ᾿ “ 
αὐτοσίδαρον ἔσω πελάσω διὰ σαρκὸς ἅμιλλαν, 
θῦμα τριζύγοις θεαῖσι 
Ἵ τῷ τε συρίγγων ἀοιδὰν σεβί- 

“ ΠΠ [ὃ ὯΝ ὅ. Ν (0 

ζοντι ἸΠριαμίδᾳ ποτ᾽ ἀμφὶ βουστάθμους. 

ΧΟΡΟΣ 
" 9 Ν “ 

αλλοσ ὠὡποτροπῶὼ κακῶν 
Ἂς 

γένοιτο, τὸ δὲ σὸν εὐτυχές. 

ΕΛΕΝΗ 
ἰὼ Τροία τάλαινα, 

5“ ἢν, 3, Ἂν, οἸΕ, ΄ , Ἂ ἢ 

δι᾿ ἔργ᾽ ἄνεργ᾽ ὄχλυσαι μέλεά τ᾽ ἔτλας" 
ον ᾿ 3 Ν “ » Μ 

τὰ δ᾽ ἐμὰ δῶρα Κύπριδος ἔτεκε 
᾿ ἈΝ τ νὴ ᾿Ὶ , », ΄ 3 Ἂν 

πολὺ μὲν αἷμα, πολὺ δὲ δάκρυον, ἄχεά τ᾽ ἄχεσι, 
Ἱ δάκρυα δάκρυσιν ἔλαβε πάθεα, 
ματέρες τε παῖδας ὥλεσαν, 
ἀπὸ δὲ παρθένοι κόμας 
ἔθεντο σύγγονοι νεκρῶν Σκαμάνδριον 
2 Ἂν ,ὔ 53 ἀμφὶ Φρύγιον οἶδμα. 
βοὰν βοὰν δ᾽ “Ελλὰς 

Σ ῇ 

κελάδησε κἀνωτότυξεν, 
ΤῸ Ν Ν Ἁὦ »Μ, ἐπὶ δὲ κρατὶ χέρας ἔθηκεν, 
ὄνυχι δ᾽ ἁπαλόχροα γένυν 
ἔδευσε φοινίαισι πλαγαῖς. 



ΗΒΙΕΝ 

Επιτοΐας "-- 1 ἴτὰθ ννὰ5 ἔπ νου ὑπαῦ οδλ6 850 
ΤΠαῦ τὴν ον οἷ ὕΠ6 ϑαυῃ ἰδ ΠῸ τη Υ6 566Πη,--- 

ΘΗ 
ΥΠ4 ψ ουβ αηαᾶ νυν Εἰ] 1; 

τῇδ δ ἢ 

4}, ψν δῦ 5ῃοι]α πὸ ν 

ΠΕΡΕΝ 
ΤΠῈ ἀφδι"-ἀθα]ηρ' σονα 

Βουπα τὴν πϑοκ ψΨ}1]} 1 ὑννίπο, 
Οὖ {πὸ ἐπ γϑῦ οὗ ὑπε βου 

ΤΙ ὑΠ15 Πθαυὶ᾽ 5 Β]οοα οἵ πυῖπα 
514}} 6 φιθποῃοά, ἐπυουρ ὑπὸ ἤθ 8 οὐ τὴν ΠΕΟΙ ἀ51 

ΡΊυηρο ἰδ ἴο Ἰἰ[ε᾿ 5 ἄθερ βῃγπθ, 
ΕῸϊ ἃ 5δουῆοσς ἴο ἔπε ἀοαάδεβοβ {ἢγεε, 
Απά ἴο Ῥαγῖβ, νυν ποβα ρρε᾽ 5 να τπϑ]οᾶν 

ΕἸοαϊεα αἴαν ονον [48, ἀηα τοι Πα 511] οἰθααίηβ οὐ Κίπα. 

σΗΟΕῦΒ 
αν Ππαποε ἀνεγθα πᾶν τηϊβοῃίοῦ ἤθε, 900 
Απά ἔουΐαπο ἔαὶν αὐ ἀροη {ΠπῸεῸ ! 

ΗΕΙΕΝ 
γος, μᾶρ]685 Τσον, ἔου {Π66, ννοῦ ! 

Ποιὰ Βαρὺ Ῥευ θη θα ΤῸ 5'η5. ποῦ ὑπῖπθ οὐνη, ὉΠ4ΘΥ 
τη ΐβουγ 5 Ἰοδα Ὀγουρηΐ Ἰονν ! 

Δμά {πὸ οἱ 5 οὔ Ογρυῖβ ἴοτης ἴον ὑπ εῖν ἔα πᾶνε ΒΟΥ Π6 
Εἰνουβ οἵ Ὀ]οοα «πα οἵ ἔθαῦϑ, 46 ἴο ἔθη {Πα τποιτ 
Απρι θη 15 Δα 464, ἀπα ουὶθϑῦ ἴο ὑπὸ ουὶθ- ξου]ουη. 

ΤΠ οΥΘ ἀγ6 τηούμουβ ἴον ἀδδα 50η5 ψεορίηρ ; 
ΤΠΘ 6 416 της ὑπαὶ ἤᾶνα οαδὺ 5ΠΟΥ ΠΔΙΓ 

ὙΠ οΥῈ βϑανναγα Θ'οδΙη ΠΕ 61 ΟΠ -ϑυν θη ρ᾽ 
ΤΠΘ [πὴ 5 οὗ ὑπεῖγ Ὀγοῦπουβ θᾶγο. 

Απᾶ ΠΌμ Η6]]85 ἃ οὖν, ἃ ΟὟ; 370 
Εϊηροίῃ Πεανθηνναγα νυν 1] ἀηα ΠΙΡΉ, 

Απᾶ ἢ ἔγεηζίεα παπᾶς οα Ποῖ Πποδᾶ 
516 ϑυηΐξθι ἢ : Ποὺ ἤΠροΥΒ ἅτ τα 

Ετοιὰ ὑπ6 σΠθοκβ ὑπᾶῦ ὑπ Ὀ]οοα-ιγγονν5 ἄνα. 
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ΒΛΕΈΝΗ 

ὦ μάκαρ ᾿Αρκαδίᾳ ποτὲ παρθένε Καλλιστοῖ, 
Διὸς 

Δ ᾿ς ᾿» “ ΄ ,7ὔ τ- 

ἃ λεχέων ἐπέβας τετραβάμοσι γυίοις, 
ὡς πολὺ ματρὸς ἐμᾶς ἔλαχες πλέον, 
ἁ μορφᾷ θηρῶν λαχνογυίων 
ὄμματι λάβρῳ σχῆμα διαίνεις ' 

880 ἐξαλλάξασ᾽ ἄχθεα λύπης" 
ἅν τέ ποτ᾽ Ἄρτεμις ἐξεχορεύσατο 

Ψ ϑ. 15 , Ἢ χρυσοκέρατ᾽ ἔλαφον Μέροπος Τιτανίδα κούραν 
καλλοσύνας ἕνεκεν" τὸ δ᾽ ἐμὸν δέμας 
ὥλεσεν ὥλεσε πέργαμα Δαρδανίας 
ὀλομένους τ᾽ ᾿Αχαιούς. 

ΜΕΝΈΛΑΟΣ 
5 Ν Ψ 3 7 - , ὦ τὰς τεθρίππους Οἰνομάῳ [Πῖσαν κάτα 
Πέλοψ ἁμίλλας ἐξαμιλληθείς ποτε, 
“2. ΥΚὶ 2» . ΤΩ ὍΝ ᾽ Ά 

εἴθ᾽ ὥφελες τόθ᾽, ἡνίκ᾽ ἔρανον εἰς θεοὺς 
Ἱ πεισθεὶς 2 ἐποίεις, ἐν θεοῖς λιπεῖν βίον, 

390 πρὶν τὸν ἐμὸν ᾿Ατρέα πατέρα γεννῆσαί ΠΟΤΕ, 
ἃ 5.7 ΕῚ , », ὃς ἐξέφυσεν ΔΛερόπης λέκτρων ἄπο 
᾿Αγαμέμνον᾽ ἐμέ τε Μενέλεων, κλεινὸν ξυγόν' 
πλεῖστον γὰρ οἶμαι, καὶ τόδ᾽ οὐ κόμπῳ λέγω, 
στράτευμα κώπῃ διορίσαι Τροίαν ἔπι, 
τύραννος οὐδὲν πρὸς βίαν στρατηλατῶν, 
ς “- 3, [9ἢ «ς ΄ ΄ ἑκοῦσι ὃ ἄρξας λλάδος νεανίαις. 
καὶ τοὺς μὲν οὐκέτ᾽ ὄντας ἀριθμῆσαι πάρα, 
τοὺς δ᾽ ἐκ θαλάσσης ἀσμένως πεφευγότας, 
νεκρῶν φέροντας ὁ ὀνόματ᾽ εἰς οἴκους πάλιν. 

400 ἐγω δ᾽ ἐπ᾽ οἶδμα πόντιον γχλαυκῆς ἁλὸς 

1 ἩἨρυηδηη δηᾷ Πιπάογῇ ; ἔον Μ 5. λεαίνης. 
3. ΤῊ τϑίθγθποθ ἴο {16 Ἰθβρϑθηᾶ οὗ Ῥϑῖορβ ᾿ϑίῃηρ βδυνϑᾶ ἂρ ἴο 

ὑπ6 οαβ δὖ ἃ ἔθαδὺ ὈΥῪ Ταμύδ!υβ ΘΑ ΌΪΡΘΒ. ΒΟΠῚΘ δ ἢ γον ὅ8 
σφαγείς. 
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ΗΒΙῈΕΝ 

ΑἸ, πιαίάθη οὐ Αὐοαῦγν, πάρΡυ, (ΠΠ15ἴο,1 αὐὸ ὑπο, 
09 Τουνοοὐ-ραοίηρ Πρ’ γγΠῸ νναβδὺ ζει θυϊάς, 
Βειίον Ὀγν ἴαν ἐπα πν τη οὐ μου 5 15 την Ἰοὺ πονν, 
Ὑπὸ Παϑὺ οαδὺ {Ππὸ θυχά θη οἵ Πιυηλδη ΒοΥυτονν ἀ5166, 
Δπα οη]ν πον ἴοι ὑπὸ 5Βῃα σον 11} 
ΟΥ αἰ θυαΐα νὰ ἢ} ὕθανβ ἀτὸ ἰῃγ ἤξγοθ ογεβ πη. 9380 
Υ6α, Παρρίδι 5.6 νῇοπι Αγέθηνία ἄταν ἴοι ΠοῚ ΟΠ μοἷν, 
ἃ 5ἔαρ ρ»ο]4-ἀ πη ] νυ, Μονορθ᾽ ΤΙταπίδη ἀδιρηζου, 
Βδϑοδιβο οὐ ποὺ θϑαπίν ; θυ τηΐπθ νυ ἱὉ ἢ {πὸ Ὀγαπαβ οὗ 

46 ϑῖνῈ 
Ηλι} δηκὶ πα] οα ᾿)ανααπίαμιι ῬοΥσαγηι5᾽ γα] η- ΟΥ̓, 

Απα Παίἢ σἵνοη πὸ ΑοΠαθδης ἔο 5] απ σ θυ. 

[1΄πομ ρα55 ἱπίο (ἠδ μαίαοο. 
ἔπ ον ΜΕΈΝΕΠΑΟΞ, 

ΜΕΝΕΙΑΙΒ 
ΔΗ, ῬεΙορβ, ἔποι αὖ Ρίβα νἹοῦου ὁπ ο 6 
Ονοῦ Οοπομηδῖ5 ἴῃ ΟΠαν]οῦ-  Υ]ρ, 

ΟἿ ἐπαῖ, ψνπαῦ ἐτης ὑποι τπὰ δὲ {πε (ὐοής 4 ἔδαβε, 
ὙΠ οι Πααβῦ ἸΘ ῦ ἴῃ ρύθβαπος οἵ {πΠῸ οα5 ἴῃγ [πἴπ, 
Ἐτα ἀποὺ θεραιϊαϑὺ Αἴγοιιβ, 5.6 [0 1|6, 8390 
Ηΐων ἴο Ποῖ ΑΘορα θᾶγ6 ΑΙ ΠΘΙ ΠΟΙ, 
Απα τηθ, Μεποίαμσβ, ομαγοῦ- δατη γε που ηθά. 
ΤῊΘ πϊρ εοϑῦ Πποβὺ οα θαυὶῃ--- πὸ πο γ6 ναϊηῦ {Π15--- 
ΠΙ4 1 Ξρεβα ονεύβϑαβ ἴο Ἴτου, {πεῖν ΟΠ; 
Νοῦν Ὀν σομηρυ βίο οαρίαϊ πα μου ἴο νγᾺγ, 
Βυΐ Ἰεα νι Η6]185᾽ Πουοθβ᾽ ο]δα οσομβθηΐ. 
ΘΟΙ6 τητιϑὺ γα σοπηΐ τηϊα ὑπ ἐπαῦ ἃΥ6 ΤῸ ΠΟΤ : 
ΟἸΔα]ν Πᾶνα οὔπου 5οπλα Θβοαροα {Π6Ὸ 56ἃ, 
Απα Ῥυηρ θδοῖς Ποῖα {Π6 παῖδ 5 οὗ τηθη ἀδοιηθδα 46δ6, 
Βυΐ 1 αν ο᾽διὺ ὑΠ6 σταν 5685 5ΒΠ0 61 655 ΒΓΡῈ 407 

1 ΟΠ οὗ Ζϑοιιθ᾽8 νἰούϊπηβ, ομδηροθα ἴπΐο ἃ ᾿Ὀθᾶγ. 
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ΒΛΈΝΗ 

τλήμων ἀλῶμαι χρόνον ὅσονπερ Ἰλίου 
πύργους ἔπερσα, κεἰς πάτραν χρήξων μολεῖν, 
οὐκ ἀξιοῦμαι τοῦδε πρὸς θεῶν τυχεῖν. 
Διβύης τ᾽ ἐρήμους ἀξένους τ᾽ ἐπιδρομὰς 
πέπλευκα πάσας" χῶταν ἐγγὺς ὦ πάτρας, 
πάλιν μ᾽ ἀπωθεῖ πνεῦμα, κοὔποτ᾽ οὔριον 
εἰσῆλθε λαῖφος ὥστε μ᾽ εἰς πάτραν μολεῖν. 
καὶ νῦν τάλας ναυαγὸς ἀπολέσας φίλους 
ἐξέπεσον εἰς γῆν τήνδε: ναῦς δὲ πρὸς πέτρας 

410 πολλοὺς ἀριθμοὺς ἄγνυται ναυαγίων. 
τρόπις δ᾽ ἐλείφθη ποικίλων ἁρμοσμάτων, 
ἐφ᾽ ἧς ἐσώθην μόλις ἀνελητίστῳ τύχῃ 
“Ἑλένη τε, Τροίας ἣ ἣν ἀποσπάσας ἔχω. 
ὄνομα δὲ χώρας ἥτις ἥδε καὶ λεὼς 

οὐκ οἶδ᾽: ὄχλον γὰρ εἰσπεσεῖν ησχυνόμην 
ὥσθ᾽ ἱστορῆσαι, τῆς ἐμῆς δυσχλαινίας 
κρύπτων ὑπ᾽ αἰδοῦς τὰς τύχας. ὅτων δ᾽ ἀνὴρ 
πράξῃ κακῶς ὑψηλός, εἰς ἀηθίαν 
πίπτει κακίω τοῦ πάλαι δυσδαίμονος. 

450 χρεία δὲ τείρει μ᾽ οὔτε γὰρ σῖτος πάρα 
οὔτ᾽ ἀμφὶ χρῶτ ̓ ἐσθῆτες" αὐτὰ δ᾽ εἰκάσαι 
πάρεστι ναὸς ἔκβολ᾽ οἷς ἀμπίσχομαι. 
πέπλους δὲ τοὺς πρὶν λαμπρά Ἶ ̓ ἀμφιβλήματα 
χλιδάς τε πόντος ἥρπασ'" ἐν δ᾽ ἄντρου μυχοῖς 
κρύψας γυναῖκα τὴν κακῶν πάντων ἐμοὶ 
ἄρξασαν ἥκω, τούς τε περιλελειμμένους 
φίλων φυλάσσειν τἄμ᾽ ἀναγκάσας λέχη. 
μόνος δὲ νοστῶ, τοῖς ἐκεῖ ζητῶν φίλοις 
τὼ πρόσφορ᾽ ἤν πως ἐξερευνήσας λάβω. 

480 ἰδὼν δὲ δῶμα περιφερὲς θρυγκοῖς τόδε 
πύλας τε σεμνὰς ἀνδρὸς ὀλβίου τινός, 
προσῆλθον' ἐλπὶς δ᾽ ἔκ γε πλουσίων δόμων 

5οο 



ΗΒΙῈΝ 

να μἄου ἴῃ ραΐῃ, Ἰοπρ' ἃ5 ὅπ ἸδΔρῚΘΥ-Ὑ ΘᾺ 5 
ΟΥ̓ ΤΥον ; πᾶ ὑποὰρὴ 1 γϑαγη ἴο γΘΔ0}} τὴν Ἰαμή, 
ΟΥ̓ τΠϊ5 1 δὰ ποὺ με] ννουΐῃν Ὀγ ὑῃς οάς, 
Βυὺ ἴο 411 ΓΑ] γα 5 θθδ 65 Ιοπα ἁπα να 
Ηδνε 5116 : γϑὰ, ΠΘΠ50 1 πὶ Πρ} τὴν Δ ΠΩ, 
Βδοῖς ἐπα θ]αϑὺ ἀὐῖνθβ ΠῚ6 ἢ ΠΟΥ ΟῚ ΓΟ]]ον ηρ ὈγΘ 6 ΖῈ 
ΗἩδῃ νυ ]]θα γὴν 581] ἴο νυ γηδ ἴο τηΐη 6 ΠΟ 6. 
Ἀπάᾶ πονν, ἃ 5Βῃ] νυ οκοα ψυείοῃ, τὴν σογγδ 65 Ἰοϑῦ, 
Οἱ {Π|5 Ἰὰηα ἀπ 1 οαϑῇ : ἀραϊηϑὺ {Π|6 τ οΪς5 
ΜῈ 511} 5 5δῃαϊιογδα }1 ἴπ Θου Ὁ] 655 5Π|8γ68. 410 
Ὑνγε πο θα ΠΌΠῚ 15 οἷ Πρ [ἀβῦθϊηρ5 τνὰβ ὕΠ6 ΚΘΕ], 
ὙνΒπουθοι ρΡᾶϑὺ ΠΟρΡῈ πα Πᾶν Ϊν τνὰβ 1 βανοα 
ἢ Ηδφϊεη, νοι 1 παᾶ ϑπαϊομῃ δα {ΠῸμπ [1 Π}᾿5 

γΎΘΟΚ. 
Βευὺ {Π|5 Ἰα π᾿ 5 πᾶσ, ἃπΠ 4 ννὸ ΠΘῚ ΡΘΟρ]ο "6, 
ΙΚπον ποῖ, θεϑίπρ' ἀΡα5 6 6 το γοπᾶ θυ ὑΠγοπρ5 
Τὸ οἷπ πγθ, ὑπϑυα ἴο ἀ5}κ : ἴῃ τηΐπα 11] θΠΠοῦ 
Τ 46 ἔοι 5  Π16 τὴν ΤΠ ΒΘΥΡῪ ; ἴῸν ἃ τηδ 
1ον-[Ἀ]1]6 ἢ ἔτοπὶ ἢ]9}} οϑίαθθ το τ ΒΠΆΥΡΙΥ ἴδ 6]5 
ΤῊΣ οὐγαπρθη 685 οἵ [Ὁ ἔπὰπ ὑπὸ Ἰοηρ πη] 66. 
γυδῦ νναρίειῃ τὴ ; ἔοι ποῖζπον θα Πᾶνε 1 490 

ΝΟΥ ταϊπηθηῦ ἴον τὴν Ὀοάᾶν,-- παρα θγ ὑΠπ|6 568 
ὙΠαΣ οἷν τθ, γὰρ νη θα 9Πογενναγ ἔπ {Π|Ὸ 

5110. 
ΤῊΘ το 065 οὔοο τηΐπθ, θυ σ᾽νῦ νϑϑὺ ἀπ Ὀγάνευν, 
ΤῊ 56 ὰ Πα συν] ον θα. [ἢ ἃ οἄνε᾽ 5 4δορ οἰ 
ΜΥ νυἱΐε 1 Ια, Πυβὺ σᾶπ86 οὐ ἃ]1 γὴν ψο065, 
Δπα ΠῚ σοηγ6, ἴον 1 Πᾶνα ϑὕγα ν Ἐπάν σθα 
Μν {6 η45 γεὺ Ἰἰνίπρ ἴο νγαῦο ονοὺ ΠΟΥ. 
ΑἸομα 1 οομη6, βεθκίηρ' ἴον Ἰονϑα ομοϑ ὑπ 6 76 
ὙγΠαΐ 51.411 ἀνα} πεῖν πθ θα, {{ Θοαυ ἢ τὰν ΠΩ, 
Απά, μιδυκίπρ γοπ 61} μηδ βῖοι θα  ]ουη θη - οἱνῦ, 
Απα οἔαξε!ν ρουΐα]β οἵ ἃ ργΌβΡ οι 5 γη81}, 
ΤΙ ἀτονν πρὶ : ἔπῸμ ἃ νυ ΓΠν ἰοιβῈ 15 ΠῸρ 6 
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440 

450 

502 

ἘΛΕΝΗ 

“- Ψ Σ» Ν ΑΝ 7 ,ὔ 

λαβεῖν τι ναύταις" ἐκ δὲ μὴ ᾽χόντων βίον, 
) Ὁ] "Σ ͵ ") Ὁ ΕΣ Ε 

οὐδ᾽ εἰ θέλοιεν, ὠφελεῖν ἔχοιεν ἄν. 
,ὔ Ἁ ΄ ,ὔ ὠή" τίς ἂν πυλωρὸς ἐκ δόμων μόλοι, 

ὅστις διαγγείλειε τἄμ᾽ εἴσω κακά; 

ΓΡΑΥ͂Σ 
, Φ ὔ ,ὔ 

τίς πρὸς πύλαισιν ; οὐκ ἀπαλλάξει δόμων 
γ 

καὶ μὴ πρὸς αὐλείοισιν ἑστηκὼς πύλαις 
᾿ ψ, , δ “ ὄχλον παρέξεις δεσπόταις ; ἢ κατθανεῖ 

“7: ͵, ,ὔ 

λλην πεφυκώς, οἷσιν οὐκ ἐπιστροφαί. 

ΜΕΝΈΛΑΟΣ 
"ἢ -“ “ 3. (3, “ 

ὦ γραῖα, ταῦτα πάντ᾽ ἔπη καλῶς λέγεις. 
»Μ ΄ὔ ΄ὔ » δ» ,ὔ 

ἔξεστι' πείσομαι γάρ' ἀλλ᾽ ἄνες χόλον. 

ΓΡΑΥ͂Σ 
"2 Ω 2 Ν Χ “- ᾽ ,ὔ ἄπελθ᾽: ἐμοὶ γὰρ τοῦτο πρόσκειται, ξένε, 
μηδένα πελάζειν τοισίδ᾽ “λλήνων δόμοις. 

ΜΈΝΕΛΑΟΣ 
--: - ν᾿ ,ὕ 

ὦ: μὴ προσείλει χεῖρα μηδ᾽ ὦθει βίᾳ. 
ΓΡΑΥ͂Σ 

,ὔ κὰ ᾽ πείθει γὰρ οὐδὲν ὧν λέγω: σὺ δ᾽ αἴτιος. 
ΜΕΈΝΕΛΑΟΣ 

ἄγγειλον εἴσω δεσπόταισι τοῖσι σοῖς. 
ΓΡΑΥ͂Σ 

- Ἃ 3 ,ὔ 3. 5 Ὁ ιν »" ,ὔ 

πικρῶς ἂν οἶμαί γ᾽ ἀγγελεῖν τοὺς σους λόγους͵ 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ 
Ν [4 ,7ἷ » ΄ "4 

ναυωγὸς ἥκω ξένος, ἀσύλητον γένος. 
ΓΡΑΥ͂Σ 

, “Ὁ 

οἶκον πρὸς ἄλλον νύν τιν᾽ ἀντὶ τοῦδ᾽ ἴθι. 
ΜΈΝΕΛΑΟΣ 

ΕΝ ᾿} » ἈΚῚ ὧδ Ν ,ὔ ἴω 

οὔκ, ἀλλ᾽ ἔσω πάρειμι: καὶ σύ μοι πιθοῦ. 
ΓΡΑΥ͂Σ 

ὀχληρὸς ἴσθ᾽ ὦν' καὶ τάχ᾽ ὠσθήσει βίᾳ. 



ΗΕΤΕΝ 

ΟΥ̓ Ξβομιθννπαῦ [ῸΣ τὴΥ οὐδνν ἢ θὰ ἔγογὴ θᾶγ6 νν8}]5 
Νοιρῆῦ σου] πηθὴ αἰα τι, πουνβοθ οὺ ἔμ δν τνοι]ά. 

[Κηοοῖς αἱ σαΐθ. 
Ηο! ναοῦ ραΐθ-νναγάθυ ον τ ὑπ [8115 νν1}}] σους 
Τὸ [611 νυ τη οὗ τὴν οΔ]υαἰ ἴ65 ὃ 

1)οον Γ᾽ Ῥαίαοσθ ορδνιδ. ῬΟΒΤΎΉΕΒΒ. ἀρρθάγα ον ἐλγοσλοίά. 

ΡΟΗΤΉΕΒΒ 
ὙγΠο Ἰοϊξζευθῦμ αὖ ὑπς ἀοοῖς ἢ---ν δ ἔμοὰ ἡοῦ ἤθπςα ἢ 
Ανναν, βἰαμα ποῦ θεΐογε ὑπὸ οουγεγαγα ραΐα 
“ΥΟῸ Ὀ] 1 ηρ᾽ τὴν Ιου 5 ἢ 6156 5Π4}0 ὅποι α16, ψγΠη0 γῇ 
Α Οτδεκ : νὰ πᾶνε πὸ θα] ηρθ Ὁ ὑπὸ ὐθο]ςβ. 440 

ΜΕΝΕΙΑΌΒ 
Οταν ποῦ ῃ θυ, 411 ἔπ 656 νοσα5 ἔποιι βαγεβϑῦ νν6]] :--- 
Ενϑη 50---! νν1}}} οθον. αοίταϊπ ἐν νυ ῃ-- 

ΡΟΗΤΗΕΒΒ 
Βερομα' ἽΓΠϊ5 οΠαῦρα 15 ἰδ ἸΡΟῚ τη6, 5 δ η Ρ.Υ, 
ὙΠαῦ ποπα οἵ ΗΠ ]]6π65 ἕο ὑΠ 656 Π.4}15 ἀὐᾶνν ὨΙΡΉ. 

ΜΕΝΕΓΠΑῦΒ 
ΑἸ, ὑπυυβὺ ποὺ ον ἢ, ΠΟΥ αἀὐῖνα τη6 Πα ποα ὈῪ [Όγὸ6 ! 

ΡΟΗΤΕΕΒΒ 
Του νἢ]Ὁ ποὺ πεδα τὴν τνοσαϑ ὃ---οὐ {π]ης Παδα ΡῈ 1Ὁ, 

ΜΕΝΕΙΛῸΒ 
Βδδι πηΐηθ ἅΡΡ6 8] ππΐο ἐῃν Ἰονα 5. ψ] ]η. 

ΡΟΗΥΎΠΕΒΒ 
ΠΙπΕ !--- ἰοὺ 5Π οι] τὰν ᾿ϑαυηρ "6, 1 νοῦ ! 

ΜΕΝΕΙΠΑΟΒ 
Α 5Πρνυθοκοα βὑγδη ρου 1: Ποηδ νἱοϊαΐο βοῇ, 

ΡΟΒΤΗΕΞ5 
Τὸ Δποῦπεν ποῖι58 ρΡᾶ55 ἢ ᾿ηβιθδα οὗ {Π15. 400 

ΜΕΝΕΙΑΥΒ 
Ναγ, "υῦ 1 ψν}}} τυ Ὁ Πτη !-- Ὑἱ6] 4 ὑποα ἕο πη6 

ΡΟΠΤΉΕΒΒ 
ΤΠοῖ πγα κ᾽ δῦ ἃ ΟἹ] ; θὲ [Ὅτ 6 51.4}} {πυ8ὲ {Π6 6 ΘΠ 66, 
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οά4 

ΒΕΛΕΝΗ 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ 
-“" γι. 9 ,ὔ ΄ 

αἰαῖ" τὰ κλεινὰ ποῦ ᾽στί μοι στρατεύματα ; 
ΓΡΑΥ͂Σ 

Ψ “ ᾿] “ Ν Θ, ᾿] 2 2 ΄ οὐκοῦν ἐκεῖ που σεμνὸς ἢσθ᾽, οὐκ ἐνθάδε. 
ΜΈΝΕΛΑΟΣ 

5, "“ 6. 5 ΄, » 9. 

ὦ δαῖμον, ὡς ἀνάξι᾽ ἠτιμώμεθα. 
ΓΡΑΥ͂Σ 

Ν » ᾿] 

τί βλέφαρα τέγγεις δάκρυσι ; πρὸς τί ὃ 
οἰκτρὸς εἶ; 

ΜΕΝΈΛΑΟΣ 
Ν Ν 7 Ν ᾽ ’ 

πρὸς τὰς πάροιθεν συμφορὰς εὐδαίμονας. 
ΓΡΑΥ͂Σ 

» ’ 

οὔκουν ἀπελθὼν δάκρυα σοῖς δώσεις φίλοις ; 

ΜΕΝΈΛΑΟΣ 
ἴ “ , 

τίς δ᾽ ἥδε χώρα ; τοῦ δὲ βασίλειοι δόμοι ; 
ΓΡΑΥ͂Σ 

Ἄ - ᾽ν » δι ἴ 

ἸΠρωτεὺς τάδ᾽ οἰκεῖ δώματ᾽, Αἴγυπτος δὲ γῆ. 
ΜΕΝΈΛΑΟΣ 

,, 5 ΄, , Σ 

Αἴγυπτος ; ὦ δύστηνος, οἵ πέπλευκ᾽ ἄρα. 
ΓΡΑΥ͂Σ 

΄,ὔ Ν Ἃ , ͵ 5 ΄ ΄ὔ 

τί δὴ τὸ Νείλου μεμπτόν ἐστί σοι γάνος ; 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ 
᾽ σοῖς Ὁ » , Ν ᾿] Ν ’, ͵7ὔ 

οὐ τοῦτ᾽ ἐμέμφθην' τὰς ἐμὰς στένω τύχας. 
ΓΡΑΥ͂Σ 

ἊΝ ον 7 ) νὴ Υ , 

πολλοὶ κακῶς πράσσουσιν, οὐ σὺ δὴ μόνος. 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ 
᾽᾽ » δ 3 » Ὁ ΞΡ" , " 

ἔστ᾽ οὖν ἐν οἴκοις ὃντιν᾽ ὀνομάζεις ἄναξ ; 

ΓΡΑΥ͂Σ 
2) Ν ΕῚ “ [ο - 3, ἂὗ ῇ 

τόδ᾽ ἐστὶν αὐτοῦ μνῆμα, παῖς δ᾽ ἄρχει χθονός. 
ΜΕΝΈΛΑΟΣ 

᾿ να ὙΦ ἊΝ » , ΕῚ Α Ἃ 2 ΄ 
ποῦ δῆτ᾽ ἂν εἴη ; πότερον ἐκτὸς ἢ ᾽ν δόμοις ; 



ΗΕΙΓΕΝ 

ΜΕΝΕΠΑΌΒ 
ΔῊ μὴδ "- - ὙΠΘΥΘ ΠΟΥ ΤΥ σ]ΟΥΟΙ5. Ὑγᾶγ-αὐγᾶν ὃ 

ΡΟΒΤΉΕΒΒ 
Βοιηθ σγθαῦ ὁπ6 Βαρὶν ἔπογα νγαϑὺ ἔποιι, ποῖ ΠΕΙῸ. 

ΜΕΝΈΓΑΟΒ 
ΔΕ Τουύαηθ, πουν ππηου θα {15 5Π1 0} ! 

ΡΟΒΤΗΕΒΒ 
γὴν βἔγθαμι {Ππἴπ6 ογα 5 υν ἢ ἴδανβ ἢ ἢν τηά]τ 6 50 ἢ 

ΠΟΘ} ὃ 

ΜΕΝΕΤΑῦΒ 
Ὸν {Ππ56 νῦν ΠΑΡΡΥ ογέιποβ ον ουραβῦ. 

ΡΟΒΤΉΕΒΒ 
Αννὰν ὑπ 6ὴ : ὁ ὑπ ν ἔα πα 5 θναβῦονν ἔῃν ἔδαν. 

ΜΕΝΈΠΑΟΒ 
νυ ]αῦ Ἰαπα ἰ5. Π|15, ἀπ ννποβα ἔπ 656 γον] Π8}]5 Ὁ 

ΡΟΒΤΠΕΒΒ 
ὑΤῚ5 Ῥγοΐαδιιθ᾽ ραΐδθθ. Εἰ συρὺ 15 ὉΠ6 δ πᾶ, 400 

ΜΈΝΕΙΑΟΒ 
Ἐρυρὺ "---νοε᾽ 5 τηθ, ἴο ἢᾶνε 581] 64 ἴο 5110 }} ἃ ἰαπα ! 

ΡΟΗΤΉΕΒΒ 
ὙΠΟ ΘΟ 6 τ Ἶβρυ θα ὑπὸ σον οἵ {πὸ ΝΠ]Ὲ ἢ 

ΜΕΝΕΙΑΟΒ 
1 θαι Ὁ ποῦ : τηΐπθ οὐ Παγὰ Ἰοΐ 1 τηόδῃ, 

ΡΟΒΥΠΕΒΒ 
Μδπην μὲ ἔουθιπο- νοῦ, ποὺ ἔμοιῖι ἃ] 0116. 

ΜΕΝΕΙΑῦΒ 
Ις πα ψ τ ῃῖη {Ππ6 πη, γΠου ἔποι παιηθϑῦ Κἰπηρ ἢ 

ΡΟΗΤΉΕΒΒ 

15 15 ἢἰς του : εἶθ 500 χ165 οὐδ {ΠπῸ Ἰδπῇ, 

ΜΕΝΈΓΑΙΒ 
ΠΏ οτα ὑφ ἰ5 ΠΡ ὙΠ Πΐη, νυποιῦ ὑπὸ Π4]]ς ἢ 
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πού 

ΒΛΈΝΗ 

ΓΡΑΥ͂Σ 
Ν , 

οὐκ ἔνδον" “Ελλησιν δὲ πολεμιώτατος. 
ΜΕΝΈΛΑΟΣ 

’ὔ π , ᾿ᾳ 

τίν᾽ αἰτίαν σχὼν ἧς ἐπηυρόμην ἐγώ ; 
ΓΡΑΥ͂Σ 

Ε Ν ΄, ᾿ ον , 

“Ἑλένη κατ᾽ οἴκους ἐστὶ τούσδ᾽ ἡ τοῦ Διός. 
ΜΕΝΈΛΑΟΣ 

“ 7 "58 3 “-“ Ων , Ψ 

πῶς φής; τίν᾽ εἶπας μῦθον; αὖθίς μοι φράσον. 

ΓΡΑΥ͂Σ 
Θ Ν - ἃ Χ 4 393. 4Φ ἡ Τυνδαρὶς παῖς, ἣ. κατὰ Σπάρτην ποτ᾽ ἦν. 

ΜΕΈΝΕΛΑΟΣ 
, “ ΄ὔ Ν “ ὐρον ’ 

πόθεν μολοῦσα ; τίνα τὸ πρᾶγμ᾽ ἔχει λόγον ; 

ΓΡΑΥ͂Σ 
, [ο “Ὁ ᾿ 5 Λακεδαίμονος γῆς δεῦρο νοστήσασ᾽ ἄπο. 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ 
5 ΄, ᾽ 7 

πότ᾽; οὔ τί που λελήσμεθ᾽ ἐξ ἄντρων λέχος ; 
ΓΡΑΥ͂Σ 

πρὶν τοὺς ̓ Αχαιούς, ὦ ὦ ξέν᾽, εἰς Τροίαν μολεῖν. 
ἀλλ᾽ ἕρπ᾽ ἀπ᾽ οἴκων" ἔστι γάρ τις ἐν δόμοις 
τύχη, τύραννος ἡ ταράσσεται δόμος. 
καιρὴν γὰρ οὐδέν᾽ ἦλθες" ἣν δὲ δεσπότης 
λάβῃ σε, θάνατος ξένιά σοι γενήσεται. 
εὔνους γάρ εἰμ᾽ λλησιν, οὐχ ὅσον πικροὺς 
λόγους ἔδωκα δεσπότην φοβουμένη. 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ 
τί φῶ; τί λέξω ; συμφορὰς γὰρ ἀθλίας 
ἐκ τῶν πάροιθεν τὰς παρεστώσας κλύω, 
εἰ τὴν μὲν αἱρεθεῖσαν ἐκ 'Γροίας ἄγων 
ἥκω δάμαρτα καὶ κατ᾽ ἄντρα σῴζεται, 
ὄνομα δὲ ταὐτὸν τῆς ἐμῆς ἔχουσά τίς 
δάμαρτος ἄλλη τοισίδ᾽ ἐνναίει δόμοις. 
Διὸς δ᾽ ἔλεξε παῖδά νιν πεφυκέναι. 



ΗΠΕΙΓΕῈΝ 

ΡΟΒΤΉΕΒΒ 
ΟΝν, ποῦ νἱτῃΐη. Οὐ ἴος ἴο Οὐδεκβ ἰ5. Πα. 

ΜΕΝΕΙΑΌΒ 
Απα νΣῇῆηδὺ της οαπθθ, ψ ῃουθοῦ 1 [66] {π6 εἤξοῖβ ἢ 

ΡΟΚΥΠΕΒΒ 
 Ζειιβ᾽ ἀδυρη τον Ηδ]δπ 15 ἐπ ΐπ ὑΠ 686. Π.8]]5. 470 

ΜΕΝΕΓΛΌΒ 
Ηονν βαγ᾽ βὺ ὑπο ἢ---νὴ δῦ ὑῃν ἴ8]6 ἢ. ορθαὶς γοῦ ἀρδίη. 

ΡΟΒΤΉΕΒΒ 
ΤΥ πάαγ δ᾽ ἢ], ν πὸ οὐϑὺ ἴῃ ϑραγία ἄν 610, 

ΜΕΝΕΙΑΌΒ 

ὙΥΠόποα αἰ 5Π6 οοπηο ἢ δῦ τηὰν {Π|15 τη ζου τηθδῃ ἢ 

ΡΟΠΤΗΕΒΒ 
τοι 1 αοεάδθπιοπ ΠΙΌΠ 6} ἸουτΠἜν δα 5Π6. 

ΜΕΝΕΈΠΑΟΒ 
ὙΠ πη ἢ (δ 6) Νάνει βἤο! θη ἔγομι ὑπ οανο-- τὴν ψ 1 ! 

' ΡΟΗΤΗΕΒΒ 
Τὰν {πῸ ΑΟΠ δ Θδ 8, βυγαη ρον, [ἀγα τὸ τον. 
Βευὺ ὑπο, θΘΘῸΠ6 : βοιπον ῃαῦ παῖ Πα οθα νυν ΓὨ]ὴ 
ὙΥΠο ΡΥ ἐπα ραΐδοα 15 αἰβαυοίθα. 
Ποῖ ἃυῦ σου ἴῃ 6.1} Πουτ,, Πα 1 τὴν Ἰοτὰ 
ΕἸπα {Π66, ἐπ ν βὕγαη σου 5 ϑνΘ] οι 6 5Π.4}} θὲ ἀθδΐῃ. 480 
ΥΥ 6 ]}- βου αηἴο τε κβ δὰ 1, ΔἸ Πποιρ 
Ηδιθὴ ννογβ 1 σάνε [οΥ ἔΟΥΤΟΥ Οὗ τὰν Ἰονα. [Πχτὲ. 

ΜΕΝΕΙΑΟΒ 
ὙΥΠαὺ 514}} 1 πῖὴκ ὃ. τ ηδῦ 5ὰν ἢ---Ὁν ἰο, 1 ΠΘᾺΓ 
ΟΥ̓ πηπϊηθηῦ 1115 παν - [Ὁ] ονν πη ρ ὁπ ἐπα οἱ, 
ΤΕῚ1 πᾶνε Ὀγοιρηῦ ὑπὸ νυ 1 πνοὴ ἕλοι ΤΟΥ 
ΟΠ Που, δηα βαΐε νυ τθῃῖπι {π6 ον 516 1165, 
Υεὐ ἴῃ {πδ656 [4115 ἀποῦποὺ τνοσηδη ἄνγ6}}5 
ηΟ Ρϑδὺβ {Π6 56] ξαυηθ ΠΆΤη6 ἃ5 Ὁ] 6 ΟὙ ΠΡ. 
Υοὴ ψομηδῃ παιηδα εν Ρολ οἵ Ζειι5, 5. ἀλα ρου, 

597 



ΒΛΕΝΗ 

400 ἀλλ᾽ ἢ τις ἔστι Ζηνὸς ἐ ὄνομ᾽ ἔχων ἀνὴρ 

Νείλου παρ ̓ ὄχθας; εἷς γὰρ ὅ γε κατ᾽ οὐρανόν. 
Σπάρτη δὲ ποῦ γῆς ἐστι πλὴν ἵνα ῥοαὶ 
τοῦ καλλιδόνακός εἰσιν Εὐρώτα μόνον ; 
διπλοῦν 1 δὲ Τυνδάρειον ὄ ὄνομα κλήξζεται ; 
Λακεδαίμονος δὲ γαῖά τις ξυνώνυμος 
Τροίας τ᾽; ; ἐγὼ μὲν οὐκ ἔχω τί χρὴ λέγειν. 
πολλοὶ γάρ, ὡς εἴξασιν, ἐν πολλῇ χθονὶ 
ὀνόματα 1 ταὔτ᾽ ἔχουσι καὶ πόλις πόλει 
γυνὴ γυναικί τ᾽" οὐδὲν οὖν θαυμαστέον. 

σ00 οὐδ᾽ αὖ τὸ δεινὸν πιροσπόλου φευξούμεθα: 
ἀνὴρ γὰρ οὐδεὶς ὧδε βάρβαρος φρένας, 
ὃς ὄνομ᾽ ἀκούσας τοὐμὸν οὐ δώσει βοράν. 
κλεινὸν τὸ Τροίας πῦρ ἐγώ θ᾽ ὃ ὃς ἥ ψά νιν, 
Μενέλαος, οὐκ ἄγνωστος ἐν πάσῃ χθονί. 
δόμων ὁ ἄνακτα προσμενῶ" δισσὰς δέ μοι 
ἔχει φυλάξεις" ἢν μὲν ὠμόφρων τὸς ἢ: 
ον Σ ἐμαυτὸν εἶμι πρὸς ναυάγια: 

ν δ᾽ ἐνδιδῷ τι μαλθακόν, τὰ πρόσφορα 
Ἰῆς νῦν παρούσης συμφορᾶς αἰτήσομαι. 

610 κακῶν μὲν ἡμῖν ἔσχατον τοῖς ἀθλίοις, 
ἄλλους τυράννους αὐτὸν ὄντα βασιλέα 
βίον προσαιτεῖν: ἀλλ᾽ ἀναγκαίως ἔχει. 
λόγος γάρ ἐστιν οὐκ ἐμός, σοφῶν δ᾽ ἔπος, 
δεινῆς ἀνάγκης οὐδὲν ἰσχύειν πλέον. 

ΧΟΡΟΣ 
ἤκουσα τᾶς θεσπιῳδοῦ κόρας, 
ἃ χρήξουσ᾽ ἐφανη ᾿ ν τυράννοις 
δόμοις, ὡς Μενέλαος οὔπω 
μελαμφαὲς οἴχεται 

1 Νδιοῖς : ἔοῦ ἁπλοῦν οἱ ΜΞΝ. 

σοῦ 



Σ ΞΦΎΨΧΚΥΕΦἙ 
ΗΡΙῈΝ 

Οδη δὴν ἡνίαν ἐπαὺ θθαγβ ἘΠ15. πᾶ οἵ Ζειι5 490 
Βν ΝΙ]Θ᾽ 5 θη κΚ5 ἄνν 6 }}]}δ Ομα ἰ5 ὕΠπουθ, Πα ἰπ Πᾶνε. 
Απαᾶ ποτε παῖ δῦ ἃ ϑρανΐα, βᾶνθ ἅ]Ὸπ 6 
ΤΠοΥΘ ἡ ετα Ἐμιγοΐαϑ᾽ οὑγθαλ)5 τὰ [α]ν νυ {ἢ τοεᾶβ ἢ 
1)0 ἔννο τηθῃ θαι {Π6 πᾶτηθ οὗ Τ γηάδττιϑ ἢ 
Ις πον ἃ Ἰα πα ὑννη- παι θα ψ ἢ Γἀοο ἀλη ο 
Οὐ τον ὃ 1 Κπον ποὺ ψΠαΐ ἴο 58 Πευθοῦ: 
ΕῸΥ οἡ ὑπ6 ψ]άθ δαυτῃ πεν, 5. 16} σ αὖ, 
Βδαγ {{κὸ Παπη65, οἱδν ὈΘαυπρ ΟἸγ 5. ΠΆΠΊ6, 
Απα ΟΠ Δ 1) ὙγΟΠΠ 5 : ΤΠ 7ν 6] ΠΟΙ ἴ5 ΠΘΊ6, 
ΝοΥὺ ἤτοι ἃ απ λε1 65 ὑθυγοῦβ ψΨ 1} 1 ἢδε ; δ00 
ΟΣ {πεῖδ ἰἴ5. ΠΟΠΕ 50 θαυ ΑΙΌΙ5. ΟΥ̓ 501] 
Α5 ἴο ἄδην πὶ ἔροα, γὴν πᾶπηθ ΟΠ66 Ποατ. 
Ἑδιηεα 5 ΤΥΟν 5 θανπίηρ : ἔν Πὸ Κἰπ]6α 1Ὁ, 

Μεπεΐαδλιιβ, πὶ το πον πα ἴῃ ὄνοῦν ἰδ πα. 
Π] Μ}Π ἀνναῖϊδ 1ΠπῸ Κίηρ ; δηα ἔου ἔννο ἐΠππιρ5 
Μιὶ 1 ἰαϊκε περ :- -ἰῇ πα θὲ στὰ ὉΠ1655-5ου] 66, 

ΟΤΠοὴ ΨΜ1}1 ἤεο, ἀπα Πἰάθ πα θῪ ὅΠ6 πτθοκ ; 
ΟΒιι τ πε 5Πονν τοϊεπύϊησ,, 1 ἡν1}}] ϑ]ς 
ΕΙΡ ἴον τὴν πα ἴῃ ὑΠ15 πη δν]]} ΡΠ» ῦ. 
ΤῊ Ϊ5 ἴῃ τὴν ΠΪΒΟΥῪ 5 πα ἀδεροϑὺ ἀθρίῃ, 510 
ΟΤΡΔΣ 1, γΠῸ ἅτ ἃ Κίηρσ, 5ῃου] 4 ΡῈ τὰν Ὀγοδ 
ΟΥ̓ οδεὺ ρυΐποαβ : γοεῦ 10 π6βαᾶϑβ τηπϑὺ θ6. 
Νοὺ τηΐπδ Π6 βαυίηρ 15, αὐ νυ Ἰβά ον’ 5 ϑᾶνν --- 
(ς ΒΕΤΟΠΡΟΥ 5 πουρηῦ ὑπὰπ ἀγτοδα Νοοββίῦν. ἢ 

[Ποιῖγ65 ἰο δαοῖ οΓ᾽ σίαρο. 

“ἜΞΘΑΙ ῊἫἮἫΝᾳΠΚὋἘὮἝἋἝ δ ΦΠἘΕοὸὮΥΠ ΤΠ δου 

πίον ὁμπομῦϑ. 
" σΗΟΕῦ5 

ΤΗῈ νοτὰ ψῃΐοῃ ἐπα ργορμθἴθϑ5 βαϊα, 
πη {πΠῸ Κίηρ᾽β Π4}15 μενα 1 105 βοιιπά--- 

Ρ “Νοὺ γεὺ Μεπεῖδιιβ 15 ἀθδᾶ, 
Νὸῦ ἴο ἀδυκηθ55 ν 5106 ἤεὰ 
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ΒΛΕΝΗ 

δ δι᾿ ἔρεβος χθονὶ κρυφθείς, 
᾽ 8... Ἂν ᾽ 9 3. μ-ᾧἣ 

αλλ, ἐτι Κατ οἷδμ ἅλιον 
τρυχόμενος οὔπω λιμένων 
ψαύσειεν πατρίας γᾶς, 
ἀλατείᾳ βιότου 
ταλαίφρων, ἄφιλος φίλων, 
παντοδαπᾶς ἐ ἐπὶ γᾶς 

, πόδα χριμπτόμενος εἰναλίῳ 
΄ , ᾿} - 

κώπῳᾳ Τρῳάδος ἐκ γᾶς. 

ΕΛΕΝΗ 
" 5 “ΟΣ ο 

ἥδ᾽ αὖ τάφου τοῦδ᾽ εἰς ἕδρας ἐγὼ πάλιν 
“ ἴω Ι , ΄ 

στεύχῶω, μαθοῦσα Θεονόης φίλους λόγους, 
ἣ πόντ᾽ ἀχηθῶς οἶδε" φησὶ δ᾽ ἐν φάει 
πόσιν τὸν ἁμὸν ζῶντα φέγγος εἰσορᾶν, 
πορθμοὺς δ᾽ ἀλᾶσθαι μυρίους πεπλευκότα 

" - 

ἐκεῖσε κἀκεῖσ᾽ οὐδ᾽ ἀγύμναστον πτλάνοις 
“ “ Ἁ ,ἶ ΄ ῇ, ἥξειν, ὅταν δὴ πημάτων λάβῃ τέλος. 
ἣν ὡλ » μι Ν ΄ὔ 

ν δ᾽ οὐκ ἔλεξεν, εἰ μολὼν σωθήσεται. 
, ΟΣ - κ᾿ 

ἐγὼ δ᾽ ἀπέστην τοῦτ᾽ ἐρωτῆσαι σαφῶς, 
ἡσθεῖσ᾽ ἐπεί νιν εἶπέ μοι σεσωσμένον. 
ἐγγὺς δὲ νίν που τῆσδ᾽ ἔφασκ᾽ εἶναι χθονος, 
ναυαγὸν ἐκπεσόντα σὺν παύροις φίλοις. 
ὦμοι, πόθ᾽ ἥξεις ; ; ὡς ποθεινὸς ἂν ̓ μόλοις: 
ἔα, τίς οὗτος ; ; οὔ τί που κρυπτεύομαι 
Πρωτέως ἀσέπτου παιδὸς ἐ ἐκ βουλευμάτων ; 
οὐχ ὡς δρομαία πῶλος ἢ Βάκχη θεοῦ 
τάφῳ ξυνάψω κῶλον ; ἄγριος δέ τις 
μορφὴν ὅδ᾽ ἐστίν, ὅς με θηρᾶται λαβεῖν. 

ΜΕΝΈΛΑΟΣ 
᾿ Ἁ " ὃ Ν ε σὲ τὴν ὄρεγμω δεινὸν ἡμιλλημένην 

τύμβου ᾽πὶ κρηπῖδ᾽ ἐμπύρους τ᾽ ὀρθοστάτας, 



ΗΒΙῈΕΝ 

ΟΥ̓ ἔχοθιβ, 14 ἢ ὑπὸ στοιμηῇ ; 
Βεῖ ἴθ 5011 ονϑὺ νυνὶ δ 5θὰ5 ατνθη δου 
ΤΟΙ] -νουπ, πο ποὺ γοῦ 15 Ὁ σἴνθη 
Τὸ αἰζαϊῃ ἴο {πὸ ΤᾺ ΠΟΥ] ̓ 5. Πᾶν θη), 

Βιυῖΐ ἴῃ που ] Θϑ 655 ΤΟΔΤῚ5. ΘΥ̓ΘΥΠΟΥΘ 
γγγοίοποθα, οὐ ἔϊοπς μου  , 

Τλομεῖηρ Σ ΤΈΣ ἜΡΟῚ ΘΥΟΥΥ ΚΣ 
οὐ Ἐπ τΕΝ, βίπος ὕπο θυῖη6- -αἰρὶ ΟΔΤ 

Ττογϊδυὰ Ἰοηρ ἃρὸ 6. 

ἔπιον ΠΈΠΕΝ. 
ΠΕΙΡΕΝ 

Ι,ο, ἴο την βϑβδϑίοῃ αὖ ὑπὸ Του} ἀραΐῃ 
Τ οοῖηθ, ηο μᾶανα ποαυὰ Ππδοποξ᾽ 5 σἷδα ννογάσ, 
Ὑῆηο ἐηαϑῖν ἣν 411 {πίη ρα σιν. Υοὐ αἴΐνε, 900 
51 ὉΠ} 5116, γὴν ἰοτα 6 0145 ὑπὸ ἸΙρὴ! οἵ ἅδν, 
Βαυΐ γοδηηθὺῃ 581 }}πΠρ δϑα- γος 5. τὰ} ]06}}6 55 
ΗΠ Ππον δηα π|0Πὸν, αὶ υντῦΠ νυν θυ ϊηρ5 βρεηῦ 
5411] οουηθ, θη Π6 αΐ ἢ γοδοΠοα 15 Βα ΠΥ ρ θ᾽ 

50Δ] :-- 
Υεὐ 5αἱα ποὺ 1 αὖ Ἰαϑὺ Π6 5Π4}} ὄβοᾶρο ; 
ΕῸΣ 1 γεβιαϊ θα ἔγου ΟἹ οβ ον απδϑυϊοπίης {Π]5 
ΟῚ ρ]αάποββ, θη 5116 5ρᾶκα ἢΐπι γεῦ αἰϊνο. 
Απᾶ βοιπθννποῦα Ὠἱρἢ ὑΠ|5 Ια πα ἴα 6, 516 5414, 
σου Πρ Θοἰς οαϑῦ ἀβθονα ὉΠ ΓΘ πα 5 θυ ἔδνν. 
ὙΏθη νὴ] ἔποὰ οοτὴς ἴο Π16 ἢ-- - πον Ἰοηρ-ἀοϑῖσοα ἢ. δ40 

ΜΕΝΕΙΔΌΒ αὐἀυαποος Πγοηι ὑαοῖς οΓ, δίασο. 
Ηὰ ! ψγ»ΠῸ 15 ὑΠ|5 ἢ- -ἀπα ἅπὶ 1 ΠΆΡΪΥ 5ηδυθα 
Βγ ρ]οῖβ οἵ Ῥυοΐδθιβ᾽ σοα-οοηθῃληΐηρ᾽ 50 ἢ 
νυ Ὁ ἀ5 ἃ γδοίηρ δι 6 θα οὐ ὈΔοο Πα] 
51.8}1 1 ποῦ 566 κ γοῃ ἴου" Οἱ υἱΠῆδῃ τη] 6 
15. γοπάθυ τᾶ γγΠο0 ΠΟ] 6 1}} τηθ ἴῃ οΠδ56. 

ΜΕΝΕΙΑΌΒ 
Ποῖα ὑπαὺ τνῖ ἢ ἔδανα] οἴου" ϑὑναϊιθδῦ Οἢ 
Τὸ πε τοι) 5 θαβειπθηῦ δηα ὑπ αἰ αν- ΡῚΠ}ἀγ5, 
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ΒΕΛΕΝΗ 

μεῖνον" τὶ φεύγεις ; ; ὡς δέμας δείξασα σὸν 
ἔκπληξιν ἡμῖν ἀφασίαν τε προστίθης. 

ΕΛΕΝΗ 
- Ν δδ0 ἀδικούμεθ᾽, ὦ γυναῖκες" εἰργόμεσθα γὰρ 

͵7ὔ Ν ᾽ Ἀ ΄“ Ἷ, ΑΞ 6 Ν , τάφου πρὸς ἀνδρὸς τοῦδε, καί μ᾽ ἑλὼν θέλει 
δοῦναι τυράννοις ὧν ἐφεύγομεν γάμους. 

ΜΕΝΈΛΑΟΣ 
οὐ κλῶπές ἐσμεν, οὐχ ὑπηρέται κακῶν. 

ΕΛΈΝΗ 
Ἀ ᾿ , 3.2... ᾽ ᾿ “- 53. ἢ 

καὶ μὴν στολὴν γ᾽ ἄμορφον ἀμφὶ σῶμ ἔχεις. 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ 
στῆσον, φόβου μεθεῖσα, ΕΝ πόδα. 

ΕΛΕΈΝΗ 
“ 3 Ε ΟΣ 2 , ΄ 
ἵστημ᾽, ἔπει γε τοῦδ᾽ ἐφάπτομαι τάφου. 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ 
,ὔ με ΑΒ ΧΣΑΥ͂ Λ γέ , 

τίς εἶ; τίν᾽ ὄψιν σήν, γύναι, προσδέρκομαι ; 

ἘΛΕΝΗ 
᾿ ᾽ ΑΗ͂Ν ᾿ ν ἂν ἊΝ Ν ΨῚ ϑ. , σὺ δ᾽ εἶ τίς ; αὑτὸς γὰρ σὲ κἄμ᾽ ἔχει λόγος. 

ΜΕΝΕΔΑΟΣ 
3 , ᾽ μι} τὰ Ψ οὐπώποτ᾽ εἶδον προσφερέστερον δέμας. 

ΕΛΕΈΝΗ 
΄ 7, 

500 ὦ θεοί: θεὸς γὰρ καὶ τὸ γιγνώσκειν φίλους. 
ΜΕΝΈΛΑΟΣ 

ς Ν Ψ Ἂ) , Ἂ Ιλληνὶς εἶ τις ἢ ᾽πιχωρία γυνή ; 

ΕΛΕΝΗ 
“Ἑλληνίς: ἀλλὰ καὶ τὸ σὸν θέλω μαθεῖν. 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ 
Ν ς 5 ΄ “Ἑλένῃ σ᾽ ὁμοίαν δὴ μάλιστ᾽ εἶδον, γύναι. 

ΕΛΕΝΗ 
ἐγὼ δὲ Μενελάῳ γέ σ᾽: οὐδ᾽ ἔχω τί φῶ. 
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ΗΒΓῈΝ 

ϑἴαν "-- που ίονο ἤθε. αν} ὁ ρἹ πη ρ56 οὐ {Π| ν [Οὐ πὴ 
Ποὺ ψ ἢ τοπριθ- ἰδ α ἀτηασουηθηῦ ΠΠ] δῦ π6. 

[ϑοἶξος ον ἠαπα. 
ΗΕΓΕΝ 

Ι ἃπὶ ουξγαρ 64, ννουηθη ! ἴῸν 1 ἀπὶ Π6]α θδοκ δῦ0 
ΟΥ̓ ὉΠ15 τπὰπ τότ ὑΠπὸ τομ]}} ; ΠῚ Πα} οατιρ ῦ γη6, [1 Π 
Τὸ ροἶνε ἴο ἢἷ5 Ἰου, ὑνποβα τηδυυϊαροτ-γοΚο 1 δα. 

ΜΕΝΕΈΓΑΌΒ 
Νὸ τ θυ 1, ΠΟΥ Τηϊηΐςον οὗ νυ γοηρ ! 

ΠΕΙΡΕΝ 
Ὑοῦ να αὐλῖνα ἀθουῦῦ ὑπ γ ἔου πὰ ποι [ναϑὕ. 

ΜΕΝΕΓΑΟΒ 
Ραυΐ ἔδανβ ἄνναν, ἃπα βἴαν ἔν Πυυυγίπηρ [008 ! 

ΠΕΡΕΝ (σγαδρῖης ἐμ αἰίαν) 
Ι εἴαν ἴδ, πονν ὑπαὺ το {Π||5 Του} 1 οἸ πη ρ. 

ΜΕΝΕΙΑΌΒ 
ὙΠῸ ατὸ ἔποιυ, αν ὙΥΠιοβα {πὸ ἴδος 1 δεα ἢ 

ΗΕΙΕΝ 
μο μοι ἢ ΤΠδ οο] ἔβαιηθ οαὰθα ἤᾶνα ἴ ἴο δϑ|ς. 

ΜΕΝΕΙ͂ ΔΌΒ 
ΝΝΕν ΟῚ γοὺ δανν 1 [Ὀγῖὴ το τα Πἰὸ ἴο ΠοΥβ ! 

ΗΕΙΕΝ 
σας Ε- [Ὃν (σα γπονο5 ἴῃ γθοορηϊξίοη οἵ ἔοι 5. δ00 

ΜΕΝΕΈΓΑΟΒ 
Α Οτθοκ αὐτὸ ὑποιυ, οὐ ἀαπρηξον οἵ {Π6 Ἰὰπα ὃ 

ΗΕΙΕΝ 
Α Οτθεὶς ; ὑπ γ παίίομι ἴοο 1 [αἰη νου] ἸΘα ΤῊ, 

ΜΕΝΕΙΑΌΒ 
ΤΠοῖ τῷ νοῦν Ηο]θη, ἰαάγ, ἔο τηΐη 6 ἜΕΥ̓68. 

ΗΠΕΙΕΝ 
Απα ποι ΜΙ μοΪδια [---ἰ Κποὸον ποὺ νυν παὶ ἴο 58 γ. 
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ΒΛΔΌΝΗ 

ΜΕΈΝΕΔΑΟΣ 
» Ν» 3} - Υ ΜΝ 

ἔγνως ἄρ᾽ ὀρθῶς ἄνδρα δυστυχέστατον. 
ΕΛΕΝΗ 

- ἢ 2 ἮΝ “ ὑ ᾽ 7 ὦ χρόνιος ἐλθὼν σῆς δάμαρτος ἐς χέρας. 
ΜΕΝΕΛΑΟΣ 

΄ Ν ’, Ε}.} , ποιᾶς δάμαρτος ; μὴ θίγῃς ἐμῶν πέπλων. 
ΕΛΔΕΝΗ 

Ἂ Ἷ ἥν σοι δίδωσι Τυνδάρεως ἐμὸς πατήρ. 
ΜΕΝΕΛΑΟΣ 

ὦ φωσφόύρ᾽ ᾿ὑκάτη, πέμπε φάσματ᾽ εὐμενῆ. 
ΕΛΕΝΗ 

ιν Ὁ 

οὐ νυκτίφαντον πρόπολον ᾿Βνοδίας μ᾽ ὁρᾷς. 
ΜΕΝΈΛΑΟΣ 

:} Χ “ ᾿ φ “ μ οὐ μὴν γυναικῶν γ᾽ εἷς δυοῖν ἔφυν πόσις. 
ΕΛΕΝΗ 

ποίων δὲ λέκτρων δεσπότης ἄλλων ἔφυς ; 

ΜΕΝΈΛΑΟΣ 
Δ » , 2 “ 7 ἣν ἄντρα κεύθει κἀκ Φρυγῶν κομίξομαι. 

ΕΛΕΝΗ 
2 " ν "δ 3 Δ] “ Ζ οὐκ ἔστιν ἄλλη σή τις ἀντ᾽ ἐμοῦ γυνή. 

᾿ 

ΜΕΝΈΛΑΟΣ 
3, οὶ “τ Ν . - 

οὔ που φρονῶ μὲν εὖ, τὸ δ᾽ ὄμμα μου νοσεῖ; 
ΕΛΈΝΗ 

᾽ "2 ΄ὔ Ν , 3. .Χὲ Ὁ -“ 

οὐ γάρ με λεύσσων σὴν δάμαρθ᾽ ὁρῶν δοκεῖς ; 
ΜΈΝΕΛΑΟΣ 

Ν 5 ΤΩ τ Χ Ν , ἈΡῚΣ “ 

τὸ σῶμ᾽ ὅμοιον, τὸ δὲ σαφές μ᾽ ἀποστερεῖ. 
ΕΛΕΝΗ 

σκέψαι" τί σοι δεῖ πίστεως σαφεστέρας ;1 

ΜΕΝΈΛΑΟΣ 
" “ , ᾽ 

ἔοικας" οὔτοι τοῦτό γ᾽ ἐξαρνήσομαι. 

1 Ῥάμαπι : ἴον ΜΗ͂Β, τί σου δεῖ; τίς ἑστί σου σοφώτερος; 
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ΗΒΠῈΕΝ 

ΜΕΝΈΙΑΤΒ 
ΤΠοὰ παγῇ πὸ ἔσαν, ἃ πὐτᾶλι τηοϑὺ ον] -ϑἰ αν τοῦ, 

ΠΕΡΕΝ (οἰασδρίηο ἀϊ)) 
Ο τποῖ ἴο ὑππν νυ ἴδ᾽ 5 ἀυπ5 γα πτηθ α αὖ Ἰαϑὶ ! 

ΜΕΝΈΠΛΑΙΒ 
ΟΠ ἢ- ποι τὰν νυ ἢ ΤΌῸΟἢ. ποῦ μν νϑϑίισο {ποιὰ ! 

ΠΕΙΕΝ 
νυ τε-- -Ποῖη τὴν ἔς πον ᾿Γγηαγι5 σανα ἴο {116 6. 

ΜΕΝΈΠΛΟΒ 
Το} -θοάγον Ἡδοαΐθ, βεπ 6] σγδοίοιιβ νἸΒ0η5}} 

ΠΕΙΕΝ 
Νὸ ῥῇῃαηΐοιη πάη πιαϊ ἢ οὔ {πῸ ΗἸΡΊ νὰν Θιθ οι. 570 

ΜΕΝΈΓΑΌΒ 
Ι ἀπ υεὺ οη6---ὸ Ἰοτα οἵ ὕννο ννῖνϑϑβ, [! 

ΠΕΙΕΝ 
Απᾶ οὗ νν παῖ υυἱΐε θοϑῖς τὴ αὐτὸ ἔθου Ἰον ἢ 

ΜΕΝΕΈΜΑΟΒ 
Ποῖα ὑΠ6 οανο μ᾽ 65, νποσα 1 ἴτομπι ΡΠ νυ οἷα Ὀγοιρ]ῦ. 

ΗΕΠΕΝ 
Νόοπα ΟΠ ΟῚ νυ] 15. ὑΠῖπ6 βᾶνα ΟΠΪΥ ΠΊ6. 

ΜΕΝΕΓΑΟΒ 
ὙγΠαῦ, 15. Τὴν νἱῦ βου, ᾿ναῦ τΐπα γα αἰβθαβεα ὃ 

ΗΕΓΕΝ 
ΒοΠο]α πιο .---[6 6] δῦ ὕποιι ποὺ ὑπο βθοϑὺ ἔν νυνὶ ἢ 

ΜΕΝΕΙΑῦΒ 
ΤΊΠ16 ΤΥ πὰ 15. ΠθΥ5, θαὺ ρ]αίη ἔσαν θᾶγ5 Π6 ο]αίμη. 

ΗΕΙΕΝ 
Τίοοῖς !-- ]Ἱιαῦ τποῦ οἰ δαν ἀϑθυσαποο ποοᾶθοῦ ὑπο ἢ 

ΜΕΝΕΙΔΌΒ 
Τλκς ποὺ ἔποι ἀγῈ: {Ππ|5 Ψ 111 ποὺ ἄθηγ. 

1 ρθοῦγοβ πα Ῥῃδπύοτηβ 6 Γ6 ὑπΠ6 αἰὐοηαμύβ οὗ Ἡφδοαίο, 
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ΒΛΈΌΝΗ 

ἘΛΕΝΗ 
΄ 5 3 Ἃ 3 τίς οὖν διδάξει σ᾽ ἄλλος ἢ τὰ σ᾽ ὄμματα ; 

ΜΕΝΕΔΑΟΣ 
3, “ ἴω “ Ζ ,) ΜΚ" " ἐκεῖ νοσοῦμεν, ὅτι δάμαρτ᾽ ἄλλην ἔχω. , 

ΕΔΕΝΗ 
οὐκ ἦλθον εἰς γῆν Τρῳάδ᾽, ἀλλ᾽ εἴδωλον ἣν. 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ 
Ν ’ὔ ΄ 3. 9 , 

καὶ τίς βλέποντα σώματ᾽ ἐξεργάζεται ; 

ἘΛΕΝΗ 
ο 4 

αἰθήρ, ὅθεν σὺ θεοπόνητ᾽ ἔχεις λέχη. 
ΜΕΝΈΛΑΟΣ 

Α ΄ - » Ν , 

τίνος πλάσαντος θεῶν ; ἄελπτα γὰρ λέγεις. 
ΕΛΕΝΗ 

Ἥρας, διάλλαγμ᾽, ὡς Πάρις με μὴ λάβοι. 
ΜΕΝΕΔΑΟΣ 

οἷ φ, [ Ων ᾽ γ δ πῶς οὖν ἅμ᾽ ἐνθάδ᾽ ἦσθά τ᾽ ἐν Τροίᾳ θ᾽ ἅμα ; 
ΕΛΔΕΝΗ 

» Ἷξ 2. ἡ “ Ν “ ᾽ » 
τοὔνομα γένοιτ᾽ ἂν πολλαχοῦ, τὸ σῶμα δ᾽ οὔ. 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ 
μέθες με, λύπης ἅλις ἔχων ἐλήλυθα. 

ΕΛΕΝΗ 
λείψεις γὰρ ἡμᾶς, τὰ δὲ κέν᾽ ἐξάξεις λέχη ; 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ 
καὶ χαῖρέ γ᾽, ᾿Ιλένῃ προσφερὴς ὁθούνεκ᾽ εἶ. 

ΕΛΕΝΗ 
᾽ ͵ δ - 
ἀπωλόμην" λαβοῦσά σ᾽ οὐχ ἕξω πόσιν. 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ 
5 ἴα 7] - , 7 ᾿ ᾿] ΕΝ 

τοὐκεῖ με μέγεθος τῶν πόνων πείθει, σὺ δ᾽ οὔ. 
ΕΛΕΝΗ 

ἊΝ 05 ΄, ΄ὔ ς - ΥΥ; ΡΟ , 
οἱ ᾽γώ' τίς ἡμῶν ἐγένετ᾽ ἀθλιωτέρα ; 

« ,ὔ ᾿Ἂ ,ὔ 

οἱ φίλτατοι λείπουσί μ᾽, οὐδ᾽ ἀφίξομαι 
[7 

ὕλληνας οὐδὲ πατρίδα τὴν ἐμήν ποτε. 



ΗΒΓῈΝ 

ΗΕΓῸΝ 
ΠΟ ὉΠ δ πῃ 5114}} θοῦσου ἴοαοι Π66 ἐππὰπ ὑΠῖπ6 ογοβϑῦ 

ΜΕΝΕΈΙΑΌΒ 
Αὐ {πΠ|5 1 ϑἔαμ] 6, ἀποῦπον τυ 1 Πᾶνα. 

ΠΕΓΕΝ 
Τὸ Τὸν 1 πψεπῦ ποῦ : ἐλαΐ ἃ Ῥ] ποι ννα8. 

ΜΕΝΕΤΑΟΒ 
Βυῦ ψνηοῸ οδπ [Ἀϑ] οι Πἰν τη ΡΠ Δ ξοιν- [ΟΥ̓ η5 ἢ 

ΗΈΓΕΝ 
Αοῦμου, που θοῦ ἔποῖ Παβὲ ἃ νυ ἱἔθ σο-5 Πα ροη. 

ΜΕΝΈΓΑΟΒ 
ΞΠΆΡοη οἵ ψηαῦ αοα ὃ Ῥαββίηρ' βὕγαηρο ἔπ γ ἴα]ο ' 

ΠΕΙΕΝ 
Ηρα, ἴο μα ΠΠῈ Ῥαγβ τ} τὴν νυ γα 1}. 

ΜΕΝΈΕΙΑΟΒ 
Ηον πναϑῦ ὕποιῦ ᾿ονα ὑπ θη, ἀπ ἴῃ ΤΟΥ νἹΠπᾺ] ὃ 

ΗΠΕΙΕΝ 
Μν πᾶμηο τηϊρ]ῦ 6 ἴῃ τηδην ᾿ἰὰηα5, ποὺ 1, 

ΜΕΝΈΓΑΟΒ 
ὉΠ Δ η τὴ !---ΠΙ ΠΥ 1 οαπγο υν ὉΠ οΥο 5. ποι ! 

ΗΕΓΡΕΝ 
Ηον ἢ-Ἰθᾶνα τη6, πη 686 ποποα ἔπ ην ῥΠαηζοιη- υ]4ς 

ΜΕΝΈΤΑΙΒ 
γᾶ. οἴηοθ ποι αὐῦ Π|ςα το θη, ἴατα {Π|6 6 νν 6 ]]. 

ΗΠΕΙῈΕΝ 
{90πῆοπ6 "---Ἰ πᾶν Του Πα τὴν 5ροιιθ6, ἈΠ πᾶν ποὺ Κοορ ! 

ΜΕΝΕΓΑΟΒ 
Μῦν (0115 αὖ Ἴ ΤΟΥ σοην 66 τὴ6 τηο τ ὑπ η Ποιὰ. 

ΗΕΙΕΝ 
γοε 5 πιὸ ὙΠΟ 15 ΠΊΟΥΘ ΒΟΥ -οὐ 5 Π 66 {πάη | Ὁ 

Μνυ Πυδοῖ- ΒΒ ] ον αὶ Τουϑαῖκος το ἢ Ϊ 511Ὰ}} 566 

ΝΘ νοΥ ΠΥ ΘΟΙ ΟΡ  ΠΊΘῚΙ ΠΟΙ’ ἐἈ που] πα. 
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ΕΛΈΝΗ 

ΑΓΓΕΛΟΣ 

Μενέλαε, μαστεύων σε κιγχάνω μόλις 
πᾶσαν πλανηθεὶς τήνδε βάρβαρον χθόνα, 
πεμφθεὶς ἑταίρων τῶν λελειμμένων ὕπτο---- 

ΜΈΝΕΛΑΟΣ 
τί δ᾽ ἔστιν ; οὔ που βαρβάρων συλᾶσθ᾽ ὕπο; 

ΑΓΓΕΛΟΣ 

θαυμάστ᾽, ἔλασσον τοὔνομ᾽ ἢ τὸ πρᾶγμ᾽, ἔχων. 
ΜΈΝΕΛΑΟΣ 

λέγ᾽, ὡς φέρεις τι τῆδε τῇ σπουδῇ νέον. 
ΑΓΓΕΛΟΣ 

λέγω πόνους σε μυρίους τλῆναι μάτην. 
ΜΈΝΕΛΑΟΣ 

παλαιὰ θρηνεῖς πτήματ᾽" ἀγγέλλεις δὲ τί ; 
ἌΓΓΕΛΟΣ 

βέβηκεν ἄλοχος σὴ πρὸς αἰθέρος πτυχὰς 
ἀρθεῖσ᾽ ἄφαντος" οὐρανῷ δὲ κρύπτεται 
λιποῦσα σεμνὸν ἄντρον οὗ σφ᾽ ἐσῴζομεν, 
τοσόνδε λέξασ᾽ ὦ ταλαίπωροι, Φρύγες 
πάντες τ᾽ ᾿Αχαιοί, δι’ ἔμ᾽ ἐπὶ Σκαμανδριοις 
ἀκταῖσιν Ἥρας μηχαναῖς ἐθνήσκετε, 
δοκοῦντες “Ἑλένην οὐκ ἔχοντ᾽ ἔχειν 1Τάριν. 
ἐγὼ δ᾽ ἐπειδὴ χρόνον ἔμειν᾽ ὅσον μ᾽ ἐχρῆν, 
τὸ μόρσιμον σώσασα, πατέρ᾽ ἐς οὐρανὸν 
ἄπειμι" φήμας δ᾽ ἡ τάλαινα Τυνδαρὶς 
ἄλλως κακὰς ἤκουσεν οὐδὲν αἰτία. 
ὦ χαῖρε, Λήδας θύγατερ, ἐνθάδ᾽ ἣσθ᾽ ἄρα; 
ἐγὼ δέ σ᾽ ἄστρων ὡς βεβηκυῖαν μυχοὺς 
ἤγγελλον εἰδὼς οὐδὲν ὡς ὑπόπτερον 
δέμας φοροίης" οὐκ ἐῶ σε κερτομεῖν 
ἡμᾶς τόδ᾽ αὖθις, ὡς μάτ ην ἐν ᾿Γλίῳ 
πόνους παρεῖχες σῷ πύσει καὶ συμμάχοις. 



ΗΕΕΝ 

πίον ΜΈΒΞΕΝΟΕΝ. πέπετππεῦσα 

Μεμπεοΐδιιβ, αὖ Ἰαϑὸ 1 ἤπια ἐπ 66, βθαγο ἶπρ Ιοηρ;, 
ΤΉγΟΙΡῚ. 411 {Π||5 Ἰδηα αν] αν ]ο νη ουϊηρ, 
Βείπρ' βαθὺ οὔ ἔποβα ὑπ γν οοιηγδαθ5 Ἰοῦς θ6 16 ---- 

ΜΕΝΈΓΑΌΒ 
Ηον ἢ---ν αν θαυ δη ΓΟ ΟΥΒ ΔΓ γα 5Ρ0 164 ἢ 000 

ΜΕΒΒΕΝΌΕΗ 
Βρδυϊηρ ἃ ἴα] 6 1685 τη ν 6] ]οὰ5 ὑπὰπ ὑπ6 γι ! 

ΜΕΝΕΙΑΌΒ 
ϑΡεδκ "- -θν {Π|5 ΘΑΡΌΥΠ 685, μου ὈΥ Πρ δῦ δύ Π 96 ΠΘΥ8. 

ΜΕΒΒΕΝΟΕΗ 
Ι βὰν ὕποὰ θαυ οϑὺ [0 1}5 ππξο]α ἴον ποιρῦ. 

ΜΕΝΈΓΑΌΒ 
Ηοτοίῃ ἔπποῦ που δῦ ΟἹ υγοθβ: τ παῦ πονν5 ἀοϑῦ θυ ἢ 

ΜΕΒΒΕΝΘΕΗ 
αοπε ἰ5 ἔῃ ν νἱΐε--ἰηἴο ἐπα 0145 οἵ αἷν' 
γα εα ἀπα ναηῖθηθα ! ΗἸἰά ἴῃ ποανθη᾿β ἀδρί]5, 
ὍΠῸ ΠΑ] ον εα σὰν θυ εΐη γα γαγ 64 ΠΟΥ 
516 Παῦῃ 1εἴρ, τὰ ὑΠ15 οὐ, “ Ηδρ]685 Γἢυυρίδη ΤῸ]Κ, 
Απᾶ 411 Ασομδεδηβ, νῃῆῸ Ὀγ Ηοτδ᾿β Ψ1165 
ΤΡοι ϑοδιηαπα θυ ὈΔΠΚΒ 501} αἰ θα [ῸΥ της, 610 
Πδδμηρ ὑπαὺ Ῥαγὶ5 Πα, ψηΠο Παὰ ποῖ, Ηε]θη ! 
Ι, Βανίηρ ἑαυυϊθα 411 {πὸ {πα ουαοοιηεά, 
Μν ἀεβεϊπν ἐ161164, ἴο Πδανθη γεία"η, 
ΜνΥ ραγεηῦ. Τυπάδειθ᾽ 584 ἀδαρηὐου θ6 8 γ5 
Δπ 11] πᾶτηδ 8}] [ῸΥ ποιρ], γΠ0 15 ἱπποοοηῦ, ἢ 

Ης σιακοπῖψ ρογοοῖυοδ ΠΕΓΕΝ. 

ΗΔ1], ο1]14 οὗ 1644! 80 {πδη ὑποιῖι νναϑὺ Πού! 
Ἐνεῃ πον 1 ἁππουπορδα {Π66 ραβ56α ἴο νίαν} 685 ποῖρβ 
Οὐ 5[αγ-Ἰὰηα, Κπουνίηρ ποὺ ὑποὰ θαγ δ ἃ ΤΌυ τὴ 
ὙνΊηρ-ο]α4. ὙΠΟ 5Π4]Ὁ ποῦ τηοοῖς τπι8 νυ 10} ἃ ἴα] 
Ασαΐη οὗ ἔγοι}]65 μδαρϑα ἀροῖ ὑπ ν Ἰογα 090 
Απαὰ ἶδβ 811165, ἴοσ ποιοῦ, ἴῃ ΤΠ] τη. 
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ΒΛΕΝΗ 

ΜΈΝΕΛΑΟΣ 
[ον “Ὁ -“ « 

τοῦτ᾽ ἔστ᾽ ἐκεῖνο: ξυμβεβᾶσιν οἱ λόγοι 
οἱ τῆσδ᾽ ἀληθεῖς. ὦ ποθεινὸς ἡμέρα, 
“ 3 3 » Ν ΝΜ }] , “- ἥ σ᾽ εἰς ἐμὰς ἔδωκεν ὠλένας λαβεῖν. 

ἙΛΈΝΗ 
ὦ φίλτατ᾽ «ἀνδρῶν Μενέλεως, ὁ μὲν χρόνος 
παλαιός, ἡ δὲ τέρψυες ἀρτίως πάρα. 
ἔλαβον ἀσμένα πόσιν ἐμόν, φίλαι, 

περί τ᾽ ἐπέτασα χέρα 
, 

φίλιον ἐν μακρᾷ φλογὶ φαεσφόρῳ. 

ΜΕΝΈΛΑΟΣ 
) Ν γι δ 3... 3 , , Μ 

κἀγὼ σέ' πολλοὺς δ᾽ ἐν μέσῳ λόγους ἔχων 
οὐκ οἷδ᾽ ὁποίου πρῶτον ἄρξωμαι τὰ νῦν. 

ἙΛΈΝΗ 
γέγηθα, κρατὶ δ᾽ ὀρθίους ἐθείρας 
ἀνεπτέρωκα καὶ δάκρυ σταλάσσω, 
περὶ δὲ γυῖα χέρας ἔβαλον, ἡδονὰν 
ὡς λάβω, ὦ πόσις. 

ΜΕΝΈΛΑΟΣ 
ὦ φιλτάτη πρόσοψις, οὐκ ἐμέμφθην' 
Ψ Α οι ἰδ , τ » 
ἔχω τὰ τῆς Διός τε λέκτρα Λήδας θ᾽, 
ἃν ὑπὸ λαμπάδων κόροι λεύκυππτοι 

7 » » 

ξυνομαίμονες ὥλβισαν ὠλβισαν 
Ν ,ὔ 2 , Ν "4 3.3 “ 

τὸ πρόσθεν, ἐκ δόμων δὲ νοσφίσας σ᾽ ἐμοῦ 
ἈΝ Μῇ ᾽ ΄ὔ Ν ἊΝ, πρὸς ἄλλαν ἐλαύνει θεὸς συμφορὰν 

κρείσσω. 
ἘΛΕΝΗ 

τᾶσδε 

τὸ κακὸν δ᾽ ἀγαθὸν σέ τα κἀμὲ συνάγαγε, πόσι, 

χρόνιον, ἀλλ᾽ ὅμως ὀναίμαν τύχας. 

ΜΕΝΈΛΑΟΣ 
“Μ᾽ “ ᾽ Ν Ν ΄΄ 

ὄναιο δῆτα. ταὐτὰ δὴ ξυνεύχομαι: 
- τ "᾿ » ε Ν μ ς Ε » 

δυοῖν γὰρ ὄντοιν οὐχ ὁ μὲν τλήμων, ὁ δ᾽ οὔ. 

520 



ΗΒΠΕΝ 

ΜΕΝΈΤΙΑΟΒ 

“ΤΗηὶς ἴς 10 ὉΠπα} 5116 βαϊὰ :-- -ἘΠΠ8 υνοπηδ 5 ννογᾶς 

Ἄρτοο-- -ἀλεν ἅτ ἔστι ἢ Ο ἄν, Ἰοπρ', ἸΙοπρ ἀοβιγθα, 
ὙΥ μΐοἢ σἴνεῦ ὑΠ66 πο μη 6 ΔΥΤὴ5 ἴο ΟΙαβρ ! 

ΗΕΓΕΝ 
Ο Μδεμεΐδιβ, μοϑὺ θε]ονεα, {πΠ6 {πιο 
γγὰβ Ἰοπρ, θὰ δνϑὴ πον ὑΠ6 Ἰον ἰ5. Ποσο ! 

ΕΥΘπα5, 6 5, 1} ταρύασα τὴν ον Πᾶνε 1 [οι πη, 
Απα ν 1 8015 οἵ Ιονα πάνθ 1 οἰαβροϑα Πΐμπι τουπᾶ ; 

Δπα {Π6 ρῸᾺ] οἵ ὑΠ6 5ιπη᾿5 Ἰ0 Πρ γ8 66 15 νν 1} θυ ρ Π685 
οΥοννηθα ! 

ΜΕΝΕΓΠΑΌΒ 
Απᾷ 1 {Ππ|͵᾿ 6 : ὅπ Ἰοηρ' [816 οἱ ἃ11 {11656 γϑᾶδγβ, 6080 
ὙΠ τὸ ἴὸ Ρορῖη τ ἤγβὺ 1 Καονν ποῦ πονν. 

ΗΕΓΕΝ 
Ιδχυϊυ.- -γϑα, τὴν {Πρ} ] πη ρ᾽ ΓΟ βθ 65. ΠΥ 56 
Οἱ τηΐη6 ᾿θδ 6, απ {Ππ6 ἔθδ}5 γν.6}} [ΟΥ Ὁ] ΤΥ Όγη μη αγϑβ; 
Απα ἀβροιΐ ὕῃγ θΟΩΥ τἶπ16 ἃν Πὴ5. 1 ἢϊηρ, 
Ο Βιβραα Πλΐπ6, ἴο ΤΥ ον ἴο οἸΪπρ; ! 

ΜΕΝΕΙΑΌΒ 
Ο ουνθεϊοϑῦ ρύθβθηοα ὕποιι !-- ΠΟ ΠΟ 6 1 οἢϊάο. 
Ι οἷαθρ Ζθαβ᾽ οἰ] α ἀπα 1,685, ο]85Ρ τὴν Ὀγάο, 
Ηεν ἴο ψγοβα ΠΡΡῪ ὈΥ144], τοςοίηρ ἤδτηθδ 
ΟΥ̓ ἴοτοι, ἐμγν Ὀγθλσοπ οὐ ὑπὸ νυ ἴτε οἰθθβ στη 040 
Εγοῦνν Π116 ; ἀπ (οαϑ γοιηονεα ΠΕῚ ἔγοτη γηἶ6 ΠοΙηδ: 
Βα πονν (ἀοα σΘρθεϑαᾶβ τ οὴ ἴο πεν υ, Παρρίου ἄοομι. 

ΠΕΓΕΝ 
Απα {πὸ ον] πὰρ ροοα Παῦῃ πη θα τι5, ἐποιρἢ [Ὁ θ6 

Ἰαΐα ; [πὸνν ἴατε ! 
Υ εὖ τηὰν υ] οβϑίπο "6. Οἡ ΤΠη6, πη 6. ΠΠ5Ρα ηΠ, ἴῃ {Π|5 

ΜΕΝΕΙΑΤΙΒ 
ΒΙεββίηρ ὁπ ἔπ66 δ [μὰν {Π|Ὸ 56] ἔβα ῬΥΔΥΘΥ ; 
Γὸν συῖεῖ ἀπ ἰὸν {πὸ ὑνναΐπ πα] 6 Οη6. Ἡγπδὺ 58.816. 
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ΒΛΈΕΝΗ 

ΕΛΕΝΗ 
φίλαι φίλαι, τὰ πάρος οὐκέτι 
στένομεν οὐδ᾽ ἀλγῶ. 
πόσιν ἐμὸν ἐμὸν ἔχομεν ἔχομεν, 
ὃν ἔμενον ἔμενον ἐκ Τροίας πολυετῆ μολεῖν. 

ΜΈΝΕΛΑΟΣ 
ἔχεις μ ̓ ἐγώ τέ σ᾽": ἡλίους δὲ μυρίους 
μόγις διελθὼν ἠσθόμην τὰ τῆς θεοῦ. 
ἐμὰ δὲ δάκρυα χαρμονᾷ πλέον ἔχει 
χάριτος ἢ λύπας. 

ΕΛΕΝΗ 
τί φῶ ; τίς ἂν τάδ᾽ ἤλπισεν βροτῶν ποτε; 
ἀδόκητον ἔχω σε πρὸς στέρνοις. 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ 
κἀγὼ σὲ τὴν δοκοῦσαν ᾿Ιδαίαν πόλιν 
μολεῖν ᾿Ιλίου τε μελέους πύργους. 

ΕΛΕΝΗ 
ἊΨ Ἀν ᾽ ω ἐδ ᾿ 

ἔ ἔ' πικρὰν ἐς ἀρχὰν βαΐίνεις, 
ΜΕΝΈΛΑΟΣ 

Ν “ 7ὔ -“ -“ (Ὶ “ » ,ὔ, 

πρὸς θεῶν, δόμων πῶς τῶν ἐμῶν ἀπεστάλης ; 

ΕΛΕΝΗ 
ἊΝ Ν 3.113 [ρ ΄, ἐ ἔ' πικρὰν δ᾽ ἐρευνᾷς φάτιν. 

ΜΈΝΕΛΑΟΣ 
λέγ᾽, ὡς ἀκουστά" πάντα δῶρα δαιμόνων. 

ΕΛΕΝΗ 
᾽ , Ν ’ να ο ΕῚ 7, ἀπέπτυσα μὲν λόγον, οἷον οἷον ἐσοίσομαι. 

ΜΕΈΝΕΛΑΟΣ 
{᾿ ΄ ΄ 

ὅμως δὲ λέξον: ἡδύ τοι μόχθων κλύειν. 
ΕΛΕΝΗ 

οὐκ ἐπὶ λέκτρα βαρβάρου νεανία, 
πετομένας κώπας, 
πετομένου δ᾽ ἔρωτος ἀδίκων γώμων. 



ΗΒΙΕΝ 

ΗΕΙΕΝ 
Εὐθηα5, “16 πα8, ἔου ἀἰνα 1115 σοπο Ὀγ 
Ϊ ΘΟΥΓΟΥ ΠΟ ΠΊΟΥΘ ΠΟΙ 519}. 

Μν Ρεϊονὲᾷ 15 τηΐηθ, 15 τηΐηθ ἢ ΤΠ νοι ΟἽ. γ δὰ} ὁ. γϑὰν θ60 
Ι πᾶνε νναϊτοα, πᾶνε νγαϊτθα τὰν Ἰογα, {1}} ἔγομὰ τον ἢ6 

ΔΡΡΘΔΓ. 
ΜΕΝΕΙΑΒ 

ΤΠΐπα ἅτ 1 ἀπα ποι μυΐηθ. Ὁ υγϑᾶνν ΨΨΠ1|6 
Οἵ βοῖα βυυθ, εσα 1 Κπὸν {πε Οοα 689 ρα] ! 
Υεὺ Πᾶνα τὴν ὑθαγβ, ὑμΠγτο  ρὴ. γαρίατα οἵ το] ΐ, 

Μοτγα ὑπαη]κ ] 655 ὑΠδη ουῖθξ, 
ΗΕΠΕΝ 

γγ Πα ολῃ 1 5ὰν ὃ---ὐνπαῦ τηουΐὰ] Πα Ἰοοκοα ἴον {115} 
Ι δὴν οἰαβρίηρ {πε ἀπο τὴν Ὀυδαβῦ, ἀπ ππανθαιθα-οὗ 

Ἀ}155 ! 
ΜΕΝΈΓΑΟΒ 

Απᾶ 1 {πδὸ, ψ Πὸ ἴο [4Δ᾽5 ον, πλθη ἐποιοῦ, 
νυ οηὐοβῦ, ἀπ ΠΙΌμ᾽5 ὕουν ΕΥ̓Β. ΤΉ ἸΒΟΥῪ - γα οὔ, 

ΗΕΙΕΝ 
Ὑ οθ᾽ 5 μὴ ! το ὑπ υἱδδου θερὶπηΐηρ οἵ 411] ἀοβὺ ποι ρὸ 600 

ΜΕΝΕΙΑΌΒ 
οΥο πράνϑῃ, πονν νναϑὺ ὕποιι γὰν 1566 ΠΌΤ τη Ποιηε ἢ 

ΗΕΙΕΝ 
Υγοθ᾽ 5 τὴς ἴον {πῸ Ὀἱξον ἴ816 ἐμαῦ που βεεκοϑῦ ἴο πον ! 

ΜΕΝΈΙΑΟΒ 
ΤῸ] ; 1 ὐπαϑὺ πθὰγ. τοι (ἀοα᾽ 5 ΠαΠα 8]] {πη 05 ΘΟΠ6, 

ΗΕΙΕΝ 
Υοῦ οἷν, 1 ἀΡῇ ον ἴο πη 14 ἴδ, {Π6 βἴουυ οἵ ννοα. 

ΜΕΝΕΙΑΌΒ 
Υ οὗ [6}}: νψοθβ ὀνουβραβϑῦ ἃ1΄Ὲ βυγεαῦ ἴο ἢ ΘΑ", 

ΠΕΙΕΝ 
ΝΟνΟΥ ἴο Ἰΐθη θυ ϊποο᾽ 5 θ6α 
γγαίμοα "γ ψίηρβ οἵ ὑπὸ οδνβ 1 δα, 
Νοὺ Ὀγ ψἱὴρ8 οἵ ἃ ἰάνν 55 ἰΙονα οπ-8ρεά. 
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ἘΛΕΝΗ 

ΜΕΝΈΛΑΟΣ 
Ψ 7 Ὥ Ἃ , “ ΄, 

τίς γάρ σε δαίμων ἢ πότμος συλᾷ πάτρας ; 

ἘΛΕΝΗ 
ὁ Διὸς ὁ Διός, ὦ πόσι, με παῖς ρμᾶς 
Ε “ , 

ἐπέλασεν Νείλῳ. 

ΜΈΝΕΛΑΟΣ 
θαυμαστά: τοῦ πέμψαντος ; ὦ δεινοὶ λόγοι. 

ΕΛΕΝΗ 
κατεδάκρυσα καὶ βλέφαρον ὑγραίνω 
δάκρυσιν" ἃ Διός μ᾽ ἄλοχος ὦλεσεν. 

ΜΕΝΈΛΑΟΣ 
’ “Ὁ “Ὁ 

Ἥρα; τί νῷν χρήζουσα προσθεῖναι κακόν ; 

ΕΛΕΝΗ 
ὦμοι ἐμῶν δεινῶν, λουτρῶν καὶ κρηνῶν, 
ἵνα θεαὶ μορφὰν 
Ε] { », Ν ,, 

ἐφαίδρυναν ἔνθεν ἔμολεν κρίσις. 

ΜΈΝΕΛΑΟΣ 
τάδ᾽ εἰς κρίσιν σοι τῶνδ᾽ ἔθηχ᾽ “Πρα κακών ; 

ΕΔΕΝΗ 
Ιζύπριν ὡς ἀφέλοιτο--- 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ 
πῶς ; αὔδα. 

ΕΛΕΝΗ 
’ τς 3... 1. ,7 

ΤΠώριν ᾧ μ᾽ ἐπένευσεν--- 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ 
ἣ ων 

ὠ τλᾶμον 

ΕΛΕΝΗ 
τλάμονα τλάμον᾽ ὧδ᾽ ἐπέλασ᾽ Αἰγύπτῳ. 

« 

ΜΈΝΕΛΑΟΣ 
εἶτ᾽ ἀντέδωκ᾽ εἴδωλον, ὡς σέθεν κλύω, 



ΗΒ ΕΝ 

ΜΕΝΕΓΑΟΒ 
γγπαῦ σα, ννῆπαῦ ἕαϊο, π6 6 Τγοπὶ ὑπ ν σοιὐνν ἴον ὃ 

ΗΕΙΕΝ 
Ζδιι5᾽ ὅοι, Ο τΐπο Παβραπα, ᾿ἔνναβ Ζειθ᾽ ὅθι οαπρηῦ 010 
Με ἅννᾶν, ἰὉ νγὰβ ΕΠ θυπηθβ ἴοὸ Ν1]6 ὑπαὶ ὈγοιρΊ ΝΥ. 

ΜΕΝΕΙΑΟΒ 
ΑΙ βύγδμρο ὙΠΟ βοπῦ μὰ ὃ ΑΒ, ὑπ6 ἁννθβοιηα ἴα]ς ! 

ΗΕΓΠΕΝ 
Ι μερί, ἀπ {πΠῸ ἔθαῦβ ἔῸΠῚ πλΐη6 ΟΥ̓ 65 γοῦ τππ: 
Βγ {πὸ θυϊᾶς οἵ Ζδιιβ νγὰβ 1 ὑπθπ ἀπάοη6, 

ΜΕΝΕΙΑΌΒ 
Η ειὰ ἢ---ν μαῦ νου] 516, Πδαρίηρ ΟἹ τι5 θᾶ ]6 ἢ 

ΗΕΓΕΝ 
γος ἴον τὴν οαγ86--ἰον ὑπ θαΐ 5 Ττοση ἐπα ἢ1}1- 5 ρυϊη ρος 

Πονὶηρ [ἴπρ;, 
ὙΠ ον Πα α ἔπ (οα ἀ65565᾽ ἸΙον  ] 685 Ἰον ]Ἰου- οἷον - 
ὙΥΠουοοῦ ἐπα Ψααριηθηῦ οαμηθ [Ὁ ἃ ᾿ἰὰπα 5. ὀνεῦ- 

᾿πγονῖηρ ! 
ΜΕΝΕΙ͂ ΑΒ 

1)}14 Ηφγὰ ὕπνη {Π|5 Ἰαασηηθηῦ το ὑπγ Ρὰπο ὃ 

ΗΠΕΙΕΝ 
ΕΥΟΠ Ουριῖβ ἴο ἴακο {πΠ6 Ρύου,--- 

ΜΕΝΕΙΑΌΒ 
ϑαν 01, [6]] ᾿τοὺν 080 

ΗΒΠΕΝ 
Τγομὰ Ῥαγῖς, ἴο ΠΟΙ 5816 Πδα ῥγο Ξε 116,-- 

ΜΕΝΕΙΑΌΒ 
ΗΔΡ]685 ὑπο: 

ΗΠΕΙΕΝ 
Π6 ΠᾺΡ]655 ἴο ρνρῦ 516 Ὀγοιρῦ, ἃ5 τὴν Ρ] συν 15 πονν. 

ΜΕΝΕΚΑΟΒ 
Απα ρὰνα ἴο εἶμι ὑπ ν νυ ἢ, 458 ποι Παϑὶ βαϊα ἢ 

5.2.5 
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ΒΛΌΝΗ 

ΕΔΕΝῊ 
, Ν Ν "2 ͵ Ἶ “ 

τά τε σὰ κατὰ μέλαθρα πάθεα πάθεω, μῶ- 
τερ, οἱ ᾽γώ. 

ΜΕΝΈΛΑΟΣ 
' ᾿ 

τι φὴς ; 
ΕΛΕΝΗ 

» δ , » 2 

οὐκ ἔστιν μάτηρ' ἀγχόνιον βροχον 
᾿ ΑἹ Ν ἐ ΄ 5 Ψ, 

δι᾿ ἐμὲ κατεδήσατο δύσγαμον αἰσχύνᾳ. 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ 
δὰ ς [2 

ὦμοι" θυγατρὸς δ᾽ ᾿Ιρμιόνης ἔστιν βίος ; 
ΕΛΕΝΗ 

5 ΄ 

ἄγαμος ἄτεκνος, ὦ πόσι, καταστένει 
γάμον ἄγαμον ἐμόν. 

ΜΈΝΕΛΑΟΣ 
3, ω ϑ ἂν “ 9" Ἂ , 7 

ὦ πᾶν κατ᾽ ἄκρας δῶμ᾽ ἐμὸν πέρσας Ἰ]άρις, 
τάδε καὶ σὲ διώλεσε μυριάδας τε 
χαλκεόπλων Δαναῶν. 

ἘΛΕΝΗ 
ΤῊΝ ἘΝ , " , ᾽ ’ 
ἐμὲ δὲ πτατρίδος ἄπο κακόποτμον ἀραίαν 
, Ἂν Ε , , 5 ,ὔ 

ἔβαλε θεὸς ἀπὸ τε πόλεος ἀπὸ τε σέθεν, 
“ ῇ , “4 ) Ψ ᾽ ΤΟΥ ΒΕ} 

ὅτι μέλαθρα λέχεά τ᾽ ἔλυπον οὐ λιποῦσ 
ἐπ᾽ αἰσχροῖς γάμοις. 

ΧΟΡΟΣ 
3 Ν ἂ ἊΝ [ο ΄ὔ 3 , 

εἰ καὶ τὰ λοιπὰ τῆς τύχης εὐδαίμονος 
τύχοιτε, πρὸς τὰ πρόσθεν ἀρκέσειεν ἄν. 

ΑΓΓΕΛΟΣ 
, , “- “ 

Μενέλαε, κἀμοὶ πρόσδοτέ τι τῆς ἡδονῆς, 
ἣν μανθάνω μὲν καὐτός, οὐ σαφῶς δ᾽ ἔχω. 

ΜΕΝΈΛΑΟΣ 
» ε 5 , ΝΝ Ἁ ΄ , 

ἀλλ᾿, ὦ γεραιέ, καὶ σὺ κοίνωνει λόγων. 

ΑΓΓΕΛΟΣ 
ο , “ ᾽ ὥ ΄ 

οὐχ ἥδε μόχθων τῶν ἐν ᾿Ιλίῳ βραβεύς ; 



ΗΕΙῈΝ 

ΠΕΙ͂Ν 
0 {πὸ τνοθϑ αὶ ὑΠπῖπιὸ ΠᾺ}15, Ὁ τὴν τού πον, ὑπ ννοο5 

{πᾶν 6 6}} ὑπ6ε--- 
ΔΙ]ΙᾺ5 ἀηα αὰβ ! 

ΜΕΝΕΙΑΙΒ 
ὙΥΠαὺ ἰ5. ὑΠϊὶ5 ποῖ ννου σὺ [6}} τὴ ὃ 

ΗΠΕΙΕΝ 
Νὸ τοῦθ θυ πᾶνε 1! 516 Καῖ Ρ Ποὺ πος [Ὁ 5Π8 16 
πὶ {πὸ βγη ρ]Πηρ ΠθΟ56, ον τὴν Ὀγ 148] οἵ δν}} ἔαμπηο ' 

ΜΕΝΕΓΑΟΒ 
γρε β πο Οὐ οἰΠΠἃ Ηδφυτηΐομο, ᾿νοῦ 5116 ὃ 

ΗΕΙΕΝ 
Ξροι56 1655 ἃπα ΟΠ] 416 55, 516. πα] οὐ τποδῃ, 
Μνυ Ἰογά, ἔου. τὴν τπανυαρο ὑΠαῦ τπὰυγα σα νγὰβ ΠΟΙ, 

ΜΕΝΕΙΑῦΒ 
Ο ὕπο ψ»ηῸ ταϊποαϑῦ τη ᾿οιιβα αὐίουϊυ, 
Επίη [Ὸν {πεὸ ἴοο, Ρδτὶβ, ὑΠ|5 ννὰβ τηδ 66, 
πη ἔου ποϑὶβ οἵ ᾿λαπδδπ5 Ὀγαβ5- Υσὰγ θα, 

ΗΕΓΠΕΝ 
ΛΔπᾶ πὴ6 ἔἸΌμὴ τὰν σου ὕν ,τὴν οἰδν, ἔγοη ἔπε, Οοα ἴοοκ, 
(αβυπρ πὴ ἔου ἢ) ἀσουῦγϑῦ ἴο ἀπ 61] ἰοῦ, [1 ἰοὐβοοὶς..- 
Τὸν πᾶῦ Πα θαπα ἃπα Ποῖ ἴῸΥ ἃ πιαυταρο οὗ βαιηο 

ὙΠῸ ἔουβοοκ ἔπειι ποῦ ! 

σΗΟΗῦΒ 
1 γϑ 51|4}} Ἰρῆιῦ ἴῃ ἀανβ ἴο 06 οἡ 0155 
ὈΠΡΥΌ ι, ἴον ὑπὸ ραβὺ 5Π4}} {Π|5 αἴοπο. 

ΜΕΒΒΕΝΟΕΕΝ 
Μεπεδιβ, συαηῦ πιθ ἴοο ἴο 5876 γΟΙΤ ΤΟΥ. 
Ι ἢν ἴδ, γεῦ μυὺ ἀἰπϊν σου ΡΠ 6 Πα. 

ΜΕΝΕΙΑΤΙΒ 
Υρα, ἀποϊθηΐ, ἴῃ ΟἿ 5ουΎ 5Πᾶγα ὕποι ἴοο. 

ΜΕΒΒΕΝΘΈΗ 
ϑαῦ 5η6 ποῦ δυθί γεθ5 οὗ βυα αὖ του ὃ 

527 
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ἘΛΈΌΝΗ 

ΜΕΝΈΛΑΟΣ 
οὐχ ἥδε, πρὸς θεῶν δ᾽ ἦμεν ἠπατημένοι, 
νεφέλης ἄγαλμ᾽ ἔχοντες ἐν χεροῖν λυγρόν. 

ΑΓΓΕΛΟΣ 
τί φής ; 

ψ ; 3, 3. 47. Υ , Ἷ 

νεφέλης ἀρ ἄλλως εἴχομεν πόνους πέρι ; 

ΜΕΝΕΛΔΑΟΣ 
“ Ων Ν “ “- " 
Ηρας τάδ᾽ ἔργα καὶ θεῶν τρισσῶν ἔρις. 

ΑΓΓΕΛΟΣ 
᾿] νῦν “ φ ἡ δ᾽ οὖσ' ἀληθῶς ἐστιν ἥδε σὴ δάμαρ; 

ΜΕΝΈΛΑΟΣ 
“ 3. ν᾿ Ὁ ν, ΄ 

αὕτη" λόγοις δ᾽ ἐμοῖσι πίστευσον τάδε. 

ΑΓΓΈΛΟΣ 
ὦ θύγατερ, ὁ θεὸς ὡς ἔφυ τι ποικίλον 
καὶ δυστέκμαρτον. εὖ δέ πως ἀναστρέφει 
ἐκεῖσε κἀκεῖσ᾽ ἀναφέρων" ὁ μὲν πονεῖ, 
ὁ δ᾽ οὐ πονήσας αὖθις ὄλλυται κακῶς, 
βέβαιον οὐδὲν τῆς ἀεὶ τύχης ἔχων. 
σὺ γὰρ πόσις τε σὸς πόνων μετέσχετε, 
σὺ μὲν λόγοισιν, ὁ δὲ δορὸς προθυμίᾳ. 
σπεύδων δ᾽ ὅτ᾽ ἔσπευδ᾽ οὐδὲν εἶχε" νῦν δ᾽ ἔχει 
αὐτόματα πράξ ξἕᾳς τἀγάθ᾽ εὐτυχέστατα. 
οὐκ ἄρα γέροντα πατέρα καὶ Διοσκόρω 
ἤσχυνας οὐδ᾽ ἔδρασας οἷα κλήζεται. 
νῦν ἀνανεοῦμαι τὸν σὸν ὑμέναιον πάλιν, 
καὶ λαμπάδων μεμνήμεθ᾽ ἃς τετραύροις 
ἵπποις τροχάζων παρέφερον' σὺ δ᾽ ἐν δίφροις 
σὺν τῷδε νύμφη δῶμ᾽ ἔλειπες ὄλβιον. 
κακὸς γὰρ ὅστις μὴ σέβει τὰ δεσποτῶν 
καὶ ξυγγέγηθε καὶ συνωδίνει κακοῖς. 
ἐγὼ μὲν εἴην, κεὶ πέφυχ᾽ ὅμως λάτρις, 

ἐν τοῖσι γενναίοισιν ἠριθμημένος 



ΗΕΓΕΝ 

ΜΕΝΕΙ͂ ΔΟΒ 
Νοῦ 5ὸὲ ; ϑαῦ Ὀν {πὸ (ἀοαβ ννὰβ 1 Ραρι]οί, 
ὙΠῸ σγαβροα ἃ ΒΟΥΡῪ οἹοι -ὐν τὰ Ὁ} ἴπὰ ΠλΪΠ6 ΔΥΤΉΒ. 

ΜΕΒΒΕΝΟΘΕΝ 
Ηονν βαν δὲ ὕποι ἢ 
ΕῸΣ ἃ οἰοια {πθη 8}1 ναΐῃη]ν αϊα νγα βίσῖνο ἢ 

ΜΕΝΕΓΑΌΒ 
ΓΠ15 Ηοτὰ πυτουρ", ἀηα ἔοσα ὕῃγες οὐ 65568᾽ βύγιο, 

ΜΕΒΒΕΝΟΕΝ 
[5 {Π|5, ΠΟ 15 νεὺν ψομηδη, ὑΠ15 ὑπ γ νυ τε ἢ 

ΜΕΝΕΙΑΌΒ 
νοι 516 : ὑγαβὺ ὑπου τὴν νου δ5 Τόπος {ἢ 15. 710 

ΜΕΒΒΈΝΟΘΕΗ 
Ἰλαπρηδον, ἤονν πιδηἸΉ1 4 (ἀοα᾽ 5. σοιμη56]5 ἃγ6, 
ΗῚ5 νψψὰγϑβ ραβϑὺ Ππαϊηρ οὐ ΓΑΡΠΕν πὸ ἔπ 5 
ΑΠα βυνᾶγϑβ 15 ἴο ἃΠ6 τῸ : 50γῈ ὑγανδι]οῦ! ὁπ ; 
Οπο Ἰοηρ ππνοχϑα ἰ5 νυγοϊο πο αν ἀδβίγογεα, 
Ηανίηνσ ΠῸ βιγεὺν 501}} οἵ ϑδοὴ ἀδγ᾽ 5 Ἰοὺ. 
Ποῖ ἅπα ὑπν ἰοσα ἴῃ βουσον πᾶνε Ππαα ψοιμ ραν, 
ἴῃ 111- [πη ὑποα, ἴῃ Ταγν οἵ α 16 ]ν6. 
ΤΉ η, 4}1 5 βυσινίπο πουρηῦ ἀναῖ]]6α ; θὰῦ πον 
ἘΠ ΟΥ 655 ἢ6 ΠδῦΠ γνοὴ ὑπα ογόννη οἵ Ὀ]155. 
Τὴν ΟἼΟΥ 5ἴτθ, πεπ, ἃηα ποθ Ῥντπ- γε γι 

ΠΟΘ᾽ ΟΣ 720 
ΤΠοα 5ῃαμηοαϑῦ, ποὺ πΠ6 ἀθοθας ξαγ- το] Πα ἀοηθ ! 
Νονν 1 Ὑ608}} αὔθ ἔῃ ν 5ροιιβα]- 146, 
Απὰ μον 1 νανεα {Πε τογοῦ, ἴῃ ἔοι -ΠοΥβ αὶ ΟΔΥ 
Ἐδοίηρ Βοβίάθ ἔπεα ; απᾶ ἔπου, ομαυὶοῦ- ΒΟΥ 6 
ΠΠ πη, ἃ θυ146, αἸα κ᾽ Ἰδανα ὑμπῖπο ΠᾶΡΡῪ ΠοΙη6. 
ΗΕ 15 Ρᾶβο, γγῆο το Κ5 ποῦ οἵ 5 τηδϑύου᾽ 5 νν 68], 
[ἰο]οϊοίησ ὙΠ Πῖτη, ΒουτΟυν προ ἴπ Πΐ5 ραΐη. 
561 τηὰν 1 Ρε, ὑποιρῆ 1 ΡῈ θοπαγηδη ΠΟΤῚ, 
Νιυιηθο δα δποπρ θη βουναηῦβ ΠΟὈ]6-βου]ο ; 

529 
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ΕΛΈΝΗ 

΄ " ᾽ ᾽ ΒΩ ᾿ ᾿ς 

δούλοισι, τοὔνομ᾽ οὐκ ἔχων ἐλεύθερον, 
“ »-" ᾽ “ “ 

τὸν νοῦν δέ' κρεῖσσον γὰρ τόδ᾽ ἢ δυοῖν κακοῖν 
“-“ Ν 7 φΦ 

ἕν᾽ ὄντα χρῆσθαι, τὰς φρένας τ᾽ ἔχειν κακὰς 
"7 ᾽ ΄ » "“ “ ΄ 

ἄλλων τ᾽ ἀκούειν δοῦλον ὄντα τῶν πέλας. 

ΜΕΝΈΛΑΟΣ 
Δ: 5 με , Ν Ἁ γι" 9 ’ 

ἄγ᾽, ὦ γεραιέ, πολχὰ μὲν παρ᾽ ἀσπίδα 
᾽ - 

μοχθήματ᾽ ἐξέπλησας ἐκπονῶν ἐμοί, 
΄- Ν “- “- 7ὔ 

καὶ νῦν μετασχὼν τῆς ἐμῆς εὐπραξίας 
" ΄ 

ἄγγειλον ἐλθὼν τοῖς λελειμμένοις φίλοις 
τάδ᾽ ὡς ἔχονθ᾽. ηὕρηκας οὗ τ᾽ ἐσμὲν τύχης, 

9» ᾽ “-“" 4 ᾿ -“ 

μένειν τ᾽ ἐπ᾽ ἀκταῖς τούς τ᾽ ἐμοὺς καραδοκεῖν 
-» τ , Ὡ ) “ 

ἀγῶνας οἱ μένουσί, μ᾽, ὡς ἐλπίζομεν, 
᾽ “4 ὃ ὃ Λ θ᾽ ᾿] Ἂν. 7 Ι θ ἐν 

κεὶ τήνδε πως δυναίμεθ᾽ ἐκκλέψιαι χθονός, 
- ει , 

φρουρεῖν ὅπως ἂν εἰς ἕν ἐχθόντες τύχης 
“ Ἷ, 

ἐκ βαρβάρων σωθῶμεν, ἢν δυνώμεθα. 
Ξ- ΑΓΓΕΛΟΣ 

Ε 0} κ 3 » Ν ΄ 

ἔσται τάδ᾽, ὦναξ. ἀλλά τοι τὰ μάντεων 
“ δ 2 “ 

ἐσεῖδον ὡς φαῦλ᾽ ἐστὶ καὶ ψευδῶν πλέα. 
Ε] ΩΣ θα Ν Ε} Ν 9 ΄ Ν 

οὐκ ἣν ἄρ᾽ ὑγιὲς οὐδὲν ἐμπύρου φλογὸς 
[ον ά ᾽ οὐδὲ πτερωτῶν φθέγματ᾽- εὔηθες δέ τοι 

Ἂν Ν “-“ »' δ -“ ΄, 

τὸ καὶ δοκεῖν ὄρνιθας ὠφελεῖν βροτούς. 
ἢ ᾿] “- 

Κώλχας γὰρ οὐκ εἶπ᾽ οὐδ᾽ ἐσήμηνε στρατῷ 
νεφέλης ὕπερ θνήσκοντας εἰσορῶν φίλους 

ῇ 

οὐδ᾽ “ἔλενος, ἀλλὰ πόλις ἀνηρπάσθη μάτην. 
" » “ ἌἍ. ΨΥ Ἀ ᾽ Ε] ΄ εἴποις ἄν, οὕνεχ᾽ ὁ θεὸς οὐκ ἠβούλετο" 

- , “ “- 

τί δῆτα μαντευόμεθα ; τοῖς θεοῖσι χρὴ 
θύοντας αἰτεῖν ἀγαθά, μαντείας δ᾽ ἐᾶν" 
βίου γὰρ ἄλλως δέλεαρ ηὑρέθη τόδε, 

ΕῚ ,ὔ 

κοὐδεὶς ἐπλούτησ᾽ ἐμπύροισιν ἀργὸς ὦν' 
᾽ ΄ ἴ ᾽ 

γνώμη δ᾽ ἀρίστη μάντις ἥ τ᾽ εὐβουλία. 
ΧΟΡΟΣ 

2 ᾽ Ν ᾿) ᾿ , , , εἰς ταὐτὸ κἀμοὶ δόξα μάντεων πέρι 



ΗΕΙΕΝ 

50 τηὰν 1 Πανο, 1 ποῦ ὑπὸ πᾶν οὗ ἔνθ, 730 
ΤΠο Πποανὸ : ἴον νεϊζου ὑπὶς ἰς ὑΠὰπ ἴο 6 αι 
Οἱ τὴν οπο Ππεδα ἔνο 1115---ἴο πὰιῦ56 θα56 ὑΠοῖι.}}}5 

ὙΠ πη, ἀπα ἄο ἰπ θοπάαρο οὐ θ᾽ Ποϑῦβ. 

ΜΕΝΕΙΔΌΒ 
(Ὅπη6, ἁποϊοηῦ, οὔ εἰ ηλ65. το ] προ αὖ τὴν 5146 
δῦ που Δοπίενοα {π6 ὑγαναῖ] οἵ {ΠῸ 5}16]1ὰ ; 
Απᾶ πον’, ρᾶγίακοὺ ἴῃ ΤΥ ΠΆΡΡΥ ἰοῦ, 
6, ἐἰαϊπρ5 ἴο οὐν Ε]Θ πα 5 Ἰο ῦ γοπάθυ θὰ ν 
ἸῺ νυπαῦ ΡΠ’ ὑποι Παθὺ Του τι5, ἃπα οὐ 0155. 
Βα {ποῖὰ ἀνγαϊῦ, ΔΙ απο ν ἐπα βὑγδπα, 
ὙΠῸ ἴβϑθ οὐ οὑυτθ ὑπαῦ νναἰΐς τη6, ἃ5 1 ἄθοθμ; 740 
ΒΙΑ τῃθῃι, ἢ ννε ὈῪ βἔθα ἢ τηὰν ἴα κα ΠΟΥ Ποποο, 
ΤῸ τναΐοῃ, ὑπαὶ ννα, ἴῃ πο σοοά Τονέαηα Ἰοϊπ6ά, 
Μίαν ᾽βοᾶρε ἤτοπι ἔπ 656 ῬυοΥ 5, 15 νν 6 τηᾶγ. 

ΜΕΒΒΕΝΟΈΗ 

ΤΠῖ5 ὙΠ|1 40, Κίηρ. Βαὺ {ΠῸ Ἰογα οὔ βθοῦς, 
Ηον ναΐπ ἰᾧ 5 1 566, ον [0] οἵ 1165. 
{Ππτοὺ]ν πᾶυρἢῦ ὑΠπθ πὶ τγεῦα ὑπὸ ἃ]1ὰ7- ἤδη 58, 
ΠΕ νοῖΐοαϑ οὐ νυ ὶηρσοα {πϊηρβ! 5Π6οΥ [ὉΠ] {Π|5 
Ἐνεη ἴο ἄγεάτη ὑπαῦ Ὀἰν 5 σπᾶν ΠΕΡ τπδη κί πα, 
ΟἌ]ΟΠα5 το] ποῦ, ΠΟΙ σᾶνε βίῃ ἴο {πΠῸ Ποβῦ, 
Υοὐ 5ανν, ΠΘΙ [ῸΓ ἃ ο]οιια᾽ 5 δᾶ Κα 4164 ἢἷ5 ἔπ] ηάς : 700 
Νοῦ Ηδο]ομι το] ; θαὺ ΤΥον Τὸν πουρ] τνὰβ5 βου θα ! 
“Ὑ68, ἴον η6 Οοα ουθααᾶς,᾽᾿ ἔποαῦ τηϊρ] ὐοϑῦ βὰν. 
ΠΥ 56 εὶς νγὰ ὑπδπ ἴο βεεῖβὴ ὙΠ βδουῆςα 
Τὸ (045, ἀ5]ς Ὀ] οββίπρϑ : [δ βοοῦβαγηρϑ [)8 
ΤΠον γοτα Ρυΐ ἃ5 ἃ μαϊς ἴον συεοα ἀενῖδε ἃ: 
Νὸὼὺ 5] υρσρανα σούθθ ἢ ννθά] ἢ ΤΠτ οι αἰν] πδίίοη. 
ϑουπά νυ, ΤΗΣ Ριμάδποο, 15 ὉΠ 6 5661 οἵ 566 18. 

[αὶ ΜΕΒΒΕΝΘΕΝ. 
Ψ σηοπῦβ 

Μν υἱπα ἃ5 ἰοιο ΐπρ᾽ 56 65 15 θυ ἢ δῦ ὉΠ6 
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ΒΛΈΝΗ 

χωρεῖ γέροντι" τοὺς θεοὺς ἔχων τις ἂν 
700 φίλους ἀρίστην μαντικὴν ὄχοι δόμοις. 

ἘΛΈΝΗ 
Ἦν 9, ΕΣ 

εἶεν: τὰ μὲν δὴ δεῦρ᾽ ἀεὶ καλῶς ἔχει. 
“ ᾿] » [4 μ, ΄ ,ὔ » 

ὅπως δ᾽ ἐσώθης, ὦ τάλας, Τροίας ἄπο, 
Ψ, Χ 30ῸΝ 20. 7 Ψ' " κέρδος μὲν οὐδὲν εἰδέναι, πόθος δέ τις 
Ν ον , ,, " ,ὔ ,ὔ τὰ τῶν φίλων φίλοισιν αἰσθέσθαι κακά. 

ΜΕΝΈΛΑΟΣ 

ἣ πόλλ᾽ ἀνήρου ἢ ἑνὶ λόγῳ μιᾷ θ᾽ ὁδῷ. 
τί, σοι λέγοιμ᾽ ἂν τὰς ἐν Αἰγαίῳ φθορὰς 
τὰ Ναυπλίου τ᾽ Εὐβοϊκὰ πυρπολήματα 
Κρήτην τε Λιβύης θ᾽ ἃς “ἐπεστράφην πόλεις, 
σκοπιάς τε Περσέως ; οὔτ᾽ ἂν ἐμπλήσαιμί σε 

710 μύθῳ, λέγων τ᾿ ἄν σοι κάκ᾽ ἀλγοίην ἔτι, 

πάσχων τ᾽ ἔκαμνον" δὶς δὲ λυπηθεῖμεν ἄν. 
ΕΛΕΝΗ 

κάλλιον εἶπας ἤ σ᾽ ἀνηρόμην ἐγώ. 
ν δ᾽ εὐπὲ πάντα παραλιπών, πόσον χρόνον 
πόντου ᾽πὶ νώτοις ἅλιον ἐφθείρου πλάνον. 

ΜΕΝΈΛΑΟΣ 
ἐνιαυσίων πρὸς τοῖσιν ἐν Τροίᾳ δέκα 
ἔτεσι διῆλθον ἑπτὰ περιδρομὰς ἐ ἐτῶν. 

ΕΛΕΝΗ 
ων ΄» » Και" 3 Γ 

φεῦ φεῦ: μακρόν γ᾽ ἔλεξας, ὦ τάλας, χρόνον. 
σωθεὶς δ᾽ ἐκεῖθεν ἐνθάδ᾽ ἦλθες εἰς σφαγάς. 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ 
[οἷ , “ ΄ «“ - ! [4 7 

πῶς φής ; τί λέξεις ; ὥς μ᾽ ἀπώλεσας, γύναι. 
ΕΛΕΝΗ 

“ - ᾿] ὔ 

7801 θανεῖ πρὸς ἀνδρὸς οὗ τάδ᾽ ἐστὶ δώματα. 
ΜΕΝΈΛΑΟΣ 

,ὔ “Ὁ , ΝΜ - “- 

τί χρῆμα δράσας ἄξιον τῆς συμφορᾶς ; 
1 ΤῊ ογάϊπανν 1. 780 (φεῦγ᾽ ὡς τάχιστα τῆσδ᾽ ἀπαλλαχβϑεὶν 

χθονό5) 15 οχηϊτύθα. 
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ΗΒΓ ΕΝ 

ὙΠ γοπάον ἀποίθξ. ὙἾΠΟ Πα} Οοας ἔον δ] οπ 5 
Ηδὶὴ ἀπὸ "δεῖ αἀἰϊντπαΐϊοη ἰπ Πἶς ΠΟΙΠΊ6. 700 

ΠΕΙῸΝ 
ἘΠΟΙΡῊ : ἀπῖῆο ὑΠπ|5 ργθβθηῦ 4]}} 15 ψν6]]. 
Βαΐῖ, το1]-ἔνϊθα, πον ἔποιῖι οαπηδϑὺ βαΐα ἔγοπ ΤΎΊΟΥ, 
ΤῸ Κπονν ἡ γῈ Ῥγ ἢ. 685 ; γοὺ Π]Θπας τηιϑὺ θα 5 
Ὑ δάση ἴο θὲ το] {πὸ Δ ΕΠ] οὐϊοπ5 οἵ Ποῖ Τ] Θ ἢ 5. 

ΜΕΝΕΙΑῦΒ 
Οπο αἰοϑίϊοιη---οἵ ὁη6 νογαρο---ἰποῖι ἀϑκθϑοῦ τάπ ἢ 
ὙνῊν 6}} οὗ ἐποβα ἴπ ἐμ6 ἄδροϑδῃ Ἰοβῦ, 
ΟΥ̓ Νααρ]Π5᾽ 4156 Πρ] β ὁπ ΕἸ οΘδ᾽ 5 οἢΠΠ{8, 
ΟΥ̓ Οτεῖο, οἵ Τρ γαπ οἰδ165 ν᾽ οἰἐθ, 
ΟΥ̓ Ῥευβϑιιβ᾽ Ππεῖρηΐθ ̓  1 9Που]α ποῦ νυν τὉ}} {Π6 ἴα]6 
δαΐθ {Π66, πα [6 ]]Π1πρ' 5Ποα] ταπονν τὴν ραΐη,--- 770 
“ΓΟΙ] -ὐνογ ἢ Ὑν Ὁ} ΒΘ ΠΟΥ Πρ᾽, ΘΠ οὐ] Πα ουΐενο ὕνγῖοθ οὐ δὰ, 

ΗΕΙΕΝ 
ΔνΊβου ἘΠῖπ 6 ΔΠσυν ΟΣ ἔπη τὴν ΠΘϑ ΟΠ ρ᾽ 15. 
γοὐ-- Ἰοὺ {ΠῸ γοϑῦ ρᾶ55---ἴ6}} θα {Π|5, πον Ἰοηρ; ΕΞ: 
Θ᾽ εὺ {πῸ β6α- τᾶ ροϑ ναΐη]ν ναπαεγοοῦ ὑπ οι. 

ΜΕΝΕΙ͂ ΑΌΒ ᾿ 
του ΟῚ. ΘΟ 565 5Έυ ἢ Οἵ ΟἰτοΟ  Πρ᾽ γϑαν5 1 ραββεί, 
Βεβία θα ὑΠποβα ἔθη γα ἴῃ {πὸ απ οἵ Ἴ τοΥ. 

ΗΕΙΕΝ 
ΑἸα5, [011-16 6, ὑπο Πδτη᾽ δὺ ἃ ΘΑΥῪ 5ρᾶοεα ! 
Υεῦ, ἔποπα Θϑοαροα, ποι χτηθοξεθῦ τη 6 1 Π 66. 

ΜΕΝΕΙΔΌΒ 
Ηον τηθαπ᾽ δῦ ὑπο ἢ-- αν Παὺ ϑαγ᾽ ϑὺ ὑποι ἢ- - ἀπ γ πνογᾶς 

816 ἄδθδιῃ ! 
ΠΕΙΕΝ 

Του 5..4}} »0ὲ 5] απ γ ἴῃ ν ΠΟ86 ἅτ ὑΠ 656 4115. 780 
ΜΕΝΕΙ͂ ΔΟΒ 

γγΠ αὶ πᾶν 1 ἄοπο ὑπαῦ τϑυ τοῖα σα οἢ ἄοοιῃ ἢ 
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ἘΛΈΕΝΗ 

ΕΛΕΝΗ 
Ψ Ε ΕῚ ΄ ΓΦ -“ ͵, 

ἥκεις ἄελπτος ἐμποδών τ᾽ ἐμοῖς γάμοις. 
ΜΕΝΈΛΑΟΣ 

“- γε. 9 ᾳ ͵ ἢ γὰρ γαμεῖν τις τἄμ ἐβουλήθη λέχη ; 
ἘΛΕΝῊ 

δ ᾿ .) » Ἂ 

ὕβριν θ᾽ ὑβρίζειν εἰς ἔμ᾽ ἣν ἔτλην ἐγώ. 
ΜΈΝΕΛΑΟΣ 

0 3, , Ἂ ΄΄ “ ἐδίᾳ σθένων τις ἢ τυραννεύων χθονός ; 
ἘΛΕΝΗ 

ἃ χ » 7 - ΄ , ὃς γῆς ἀνάσσει τῆσδε Ἰϊρωτέως γόνος. 
ΜΕΝΕΛΑΟΣ 

Εἴς ἘΟ) “ΙΟ. » . ΣΝ ἃ , 4 

τόδ᾽ ἔστ᾽ ἐκεῖν αἴνυγμ᾽ ὃ προσπόλου κλύω. 

ΕΛΈΝΗ 
» ᾽ δὴ ΄ ΄ 

ποίοις ἐπιστὰς βαρβάροις πυλώμασιν ; 
ΜΈΝΕΛΑΟΣ 

-“ ᾿] », “ Ἂ, 5 , 

τοῖσδ᾽, ἔνθεν ὥσπερ πτωχὸς ἐξηλαυνόμην. 
ΕΛΕΝΗ 

ΕΣ , , 5 7 35... ’ὔ 

οὔ που προσῆτεις βίοτον ; ὦ τάλαιν᾽ ἐγώ. 
ΜΕΝΈΛΑΟΣ 

" Ν 5 κι Υ ἢ ᾽ ᾽ 3 , 
τοὔργον μὲν ἣν τοῦτ᾽, ὄνομα δ᾽ οὐκ εἶχον τόδε. 

ἘΛΕΝΗ 
᾽ὔ ᾿ 53 9.8 ᾽ [4 »Μ » ἌΣ “ ὡς 

“τάντ᾽ οἶσθ᾽ ἄρ, ὡς ἔοικας, ἀμφ᾽ ἐμῶν γάμων. 
ΜΕΝΈΛΑΟΣ 

᾿] 

οἶδ᾽" εἰ δὲ λέκτρα διέφυγες τάδ᾽ οὐκ ἔχω. 
ΕΛΕΝΗ 

» ϑ Ν » ΄ 

ἄθικτον εὐνὴν ἴσθι σοι σεσωσμένην. 
ΜΕΝΕΛΔΑΟΣ 

- ᾿, , “Ὁ 

τίς τοῦδε πειθώ ; φίλα γάρ, εἰ σαφῆ, λέγεις. 

ΕΛΕΝΗ 
« - “ΟΣ Ὁ 

ὁρᾷς τάφου τοῦδ᾽ ἀθλίους ἕδρας ἐμάς ; 
ΜΕΝΕΔΑΟΣ 

[ “-“ ͵ υλ Φ' ὔ Ν Ψ, 

ὁρῶ, τάλαινα, στιβάδας, ὧν τί σοὶ μέτα ; 



ΗΒΓῈΕΝ 

ΗΕΙΕΝ 
(οτος ἀπ]οοἸκοα- ἔρον ἔποῖι ἀοϑὲ ἐΠυναγῦ ΤΥ τη ΤΙ ρα, 

ΜΕΝΕΙΑΟΒ 
Ηον ξ--- ρα Ροβθῦ Βομ6 τηᾶπ ἴο ννϑα τὴν νυἱΐο ἢ 

ΗΕΡΕΝ 
Υδ8ἃ, ἴο τερϑαῦ 411 ἔγγδηποιῖιβ τΌΠπρ [ ἤᾶνα ΠΟΥ ΠΟ. 

ΜΕΝΈΓΑΟΒ 
[ἡ ἢϊβ οὐνῆὴ τσ, ΟΥ ἃ5 ὑΠ15 σουηὐγγ᾽ 5 Κίηρ ὃ 

ΗΕΙΓΕΝ 
Ηφς ἰ5 τα ]οῪ οὗ {πὸ Ἰαηά, κίηρ Ῥγοῦΐειιθ᾽ 5οη. 

ΜΕΝΈΕΓΑΌΒ 
Τ}15. ννὰβ ὑΠ6 τ] 6616 ὑπὰῦ Π6 Ρουῦγδβ5 5ρακα! 

ΗΕΓΕΝ 
Αὐ ψ ῃῖςἢ οὗ {ΠῸ ]16ὴ ρονία]5 αἰ οὺ ἔποι παπᾶ ἢ 

ΜΕΝΕΓΑΌΒ 
Αὖὐ ὑπεβθ, ῇθπος ἰκ6 ἃ θεσαν 1 νγὰβ αἀὐίνϑη. 

ΗΕΓΕΝ 
Νοῦ βυσεὶγ θαρρίηρ Ὀγθδα ὃ- 8}, ψγοα ἰ5 Π16 ! 

ΜΕΝΕΠΑΌΒ 
ΘΌΟΠἢ τνγὰβ ΤΥ Ρ]ρηὐ : θαρραν 1 πδιηθα τη6 ποῦ. 

ΠΕΙΕΝ 
ΤΟΠΟΒΙ Πρ τὴν Ὀγ144], ἔῃ 6, 5που]άϑὺ ὑποι πον 4]]. 

ΜΕΝΕΙΑΌΒ 
Υε8α, θὰῦ Κποὸν ποῦ 1 ἔποι Παβὺ ᾽βοαρεα 5 ΔΥΤη5. 

ΗΕΙΕΝ 
Πδϑῦ ϑασθ, η51Π164 Πδ 1} τὴν σοῦ ἢ ῬΘαη Ἰςερῦ, 

ΜΕΝΕΙΑΌΒ 
ΟΥ̓ μῖ5 ψνῇηδὺ ρῥτοοῦ ἢ---ΑἸδα {τα ϊηρς {Π15, 1 ἔσπι6. 

ΗΕΓΕΝ 
ϑθοθϑῦ ποὺ τὴν γοίοΠ6α 56 βϑίοη δὖ {Π15 του} ἢ 

ΜΕΝΕΙΑῦΒ 
Α 5ἔγανγ οοῦοἢ--- ΠΡ 1655, ἡ μϑὺ 15. [15 ἴο ὕπ66 ὃ 
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ΒΛΕΝΗ 

ΕΛΈΝΗ 
τ “- 7 φ ΄ ΄, 

ἐνταῦθα λέκτρων ἱκετεύομεν φυγάς. 
ΜΕΝΕΛΑΟΣ 

΄- ᾿, 9. τ , 74 

βωμοῦ σπανίζουσ᾽ ἢ νόμοισι βαρβάροις ; 

ἘΛΕΝΗ 
2 Ἷ Ὧ»- “-“ ες, τ᾿ 86, “-“ “-“ 

ἐρρύεθ᾽ ἡμᾶς τοῦτ᾽ ἴσον ναοῖς θεῶν. 

ΜΕΝΈΛΑΟΣ 
»Ὸ) Κ ΝΝ » - ΡΟ, 7 οὐδ᾽ ἄρα πρὸς οἴκους ναυστολεῖν σ᾽ ἔξεστί μοι; 

ΕΛΕΝΗ 
ξίφος μένει σε μᾶλλον ἢ τοὐμὸν λέχος. 

ΜΕΝΈΛΑΟΣ 
Ὁ Ἀ » ) ΄ . 

οὕτως ἂν εἴην ἀθλιώτατος βροτῶν. 

ἘΛΕΝΗ 
-“ - ᾽ “ 

μή νυν καταιδοῦ" φεῦγε δ᾽ ἐκ τῆσδε χθονός. 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ 
Τὰ 

λιπών σε; Τροίαν ἐξέπερσα σὴν χάριν. 
ΕΛΕΝΗ 

- 3 δ... Ὁ. - 

κρεῖσσον γὰρ ἤ σε τἄμ᾽ ἀποκτεῖναι λέχη. 
ΜΕΝΈΛΑΟΣ 

» Ν ) πὰ 2 ΤΑ ᾽ » » 

ἄνανδρά γ᾽ εἴπτας ᾿Γλίου τ᾽ οὐκ ἄξια. 
ἘΛΕΝΗ 

᾽ Ἂ , ΄ ἃ ’, » οὐκ ἂν κτάνοις τύραννον, ὃ σπεύδεις ἴσως. 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ 
“ ΄, ν ᾽ » , 

οὕτω σιδήρῳ τρωτὸν οὐκ ἔχει δέμας ; 

ἘΛΕΝΗ 
- ᾿ ΄ὔ ᾽ Ν “- 

εἴσει. τὸ τολμᾶν δ᾽ ἀδύνατ᾽ ἀνδρὸς οὐ σοφοῦ. 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ 
“ ΄7 δας Ἀρῳ. Ν “ 7 

συγῇ παράσχω δῆτ᾽ ἐμὰς δῆσαι χέρας ; 

ἘΛΕΝΗ 
εἰς ἄπορον ἥκεις" δεῖ δὲ μηχανῆς τινος, 



ΠΡ .ῸΝ 

ΠΕΙ͂Ν 
ΕἸδοίη ο {Ππ|5 τπαυυ ρα Τ Δ ΠῚ ΒΡ 0] τη ΠΘΥ 6, 

ΜΕΈΝΕΙΔΌΒ 

Νὼ αἰξαν ΠΙΘῊ ὃ---οὐ' ἐΠὶς Π16 Ἀ]Π16 π᾿ 5 ννοπΐ ὃ 

ἩΕΙΕΝ 
Α5 ψν ὲ]] {πὶς νναγ θα τὴ6 ἃ5 πο οὗ (οας. 

ΜΕΝΕΙ͂ ΑΟΒ 
Μὰγν 1 ποῦ "βῬϑαῦ ἔπδε ποιιθ, ἔπη, ον ουθθαβ ἢ 

ΗΕΙΕΝ 
Ἴλιο ϑυνουα ἀνναϊῦς {Π6 6 τα πον {πὰ ΤΠ] Π6. Δ} Π18. 

ΜΕΝΕΙΔΌΒ 
ΤΠ θη γεγο 1 οἵ 411] τη πὶ πη πὰρ ᾽6ϑῦ. 

ΗΕΙΕΝ 
Νον {Πππκ ποῦ 5παα το ἤδα ἰπτοχὴ ἐπὶ ἸΔπῇ [Οὐ ἢ. 

ΜΕΝΕΙΑΟΒ 

Λπηᾶ Ἰδᾶνα ὑΠπ6ὸ ὃ---Ἰ, ΠῸ βδοκοα ΤΥΟΥ ον ὑῃγ 5ακα! 

ΠΕΙΕΝ 

Βοῖζον ἔπαπι {πὰ} τὴν Θοιιοἢν 5ΒΠου] ΡῈ {Ππ ην 46 δ6}}. 

ΜΕΝΕΙΑΌΒ 

5}}-- - οΥ̓Άν 6 ἢ ῬΤΟΙη ἐπ 95. ὕΠ 656, ἀπυνουτῃν ΤΟΥ ! 

ΠΕΈΓΕΝ 

Ὅπου οαπιδῦ ποῦ β'αν ἐπ κίπρ--- ογόπαποα ὑπ ν μι Ροβε. 
ΜΈΝΕΙΑΟΒ 

Ηον ἢ. παῖ πὲ ἤδϑἢ να] π υ  }]6 οὐ εἴθε] 

ΗΕΓΕΝ 

ἼΠπαῦ 5 ὰ}ν ὕπο ρον. Νοπα ννῖβα ἄδγθθ ΠΟΡ6]655 
νϑηὔι 6. 

ΜΕΝΕΙΑΌΒ 

Ηον ἢ 584}} 1 τάυποὶν ᾿οὺ ὑπ θυη ὈΙπα τηΐηθ Παπαᾶς ὃ 

ΗΕΙΕῈΝ 

ΤΠοῖι ατὸ ἰπ ἃ οὑν αὶ: ἔπ γ6 ποϑαβ βουὴ 5ῃ γον α ἥδνίοο. 
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ΒΕΛΈΝΗ 

ΜΕΝΈΛΑΟΣ 
»“ ἃ ἧς “ 6 ἴω 

δρῶντας γὰρ ἢ μὴ δρῶντας ἥδιον θανεῖν. 
ΕΛΕΝΗ 

Ῥ ὦν 7 κὰ , “-“ " 

μί' ἔστιν ἐλπίς, ἡ μόνῃ σωθεῖμεν ἄν. 
ΜΕΝΕΛΑΟΣ 

᾽ Ν Ἂ Ν Ἃ , “ 

ὠνήτὸς ἢ τολμητὸς ἢ λόγων ὕπο ; 

ΕΛΕΝΗ 
» ΑΥ , ΤᾺ » ΒΦ ,ὔ ΡΣ ΕΣ 72 

εἰ μὴ τὐύραννός σ᾽ ἐκπύθοιτ᾽ ἀφιγμένον. 
ΜΈΝΕΛΑΟΣ 

} - Ν 7 ᾿ » ͵ ,ὔ 3 ἐν Θ.Ω͂ΠΣ 5 , 

ἐρεῖ δὲ τίς μ᾽ ; οὐ γνώσεταί γ᾽ ὅς εἰμ᾽ ἐγώ. 
ΕΛΕΝΗ 

»Μ 3 » “ ΄ὕ “Ὁ »ἢ᾿ ἔστ᾽ ἔνδον αὐτῷ ξύμμαχος θεοῖς ἴση. 
ΜΕΝΕΛΑΟΣ 

φήμη τις οἴκων ἐν μυχοῖς ἱδρυμένη ; 
ΕΛΈΝΗ 

Ε «-- ᾽ “- 

οὔκ, ἀλλ᾽ ἀδελφή: Θεονόην καλοῦσί νιν. 
ΜΕΝΈΛΑΟΣ 

7 Ν » ΤΙ δὲ ὃ - 7, 

χρηστήριον μὲν τοὔνομ᾽" ὃ τι δὲ ὁρᾷ φράσον. 

ΕΛΔΈΝΗ 
΄ ᾽ 30. 5 “ , "ὦ πάντ᾽ οἶδ᾽, ἐρεῖ τε συγγόνῳ παρόντα σε. 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ 
Ε “ , 

θνήσκοιμεν ἄν' λαθεῖν γὰρ οὐχ οἷόν τέ μοι. 
ΕΛΕΝΗ 

» « ,ὔ 

εἴ πως ἂν ἀναπείσαιμεν ἱκετεύοντέ νιν--- 
ΜΕΝΈΛΑΟΣ 

’ “ “ γάρ ἈΡΕῚ ΄ὔ ᾿ ΝΡ ΕῚ ’ὔ 

τί χρῆμα δρᾶσαι ; τίν᾽ ὑπάγεις μ᾽ ἐς ἐλπίδα ; 
ΕΔΕΝΗ 

παρόντα γαίᾳ μὴ φράσαι σε συγγόνῳ. 
ΜΕΝΕΛΑΟΣ 

΄ὔ 3.γ9 “-“ Ἅ ΕΝ ΄ 

πείσαντε δ᾽ ἐκ γῆς διορίσαιμεν ἂν πόδα; 
ΕΛΔΕΝΗ 

“- ΄ Ὦ κοινῇ γ᾽ ἐκείνῃ ῥᾳδίως, λάθρᾳ δ᾽ ἂν οὔ. 



ΗΕΙΕΝ 

ΜΈΝΕΙ ΑΟΒ 
Βεϑὺ αἴθ ἴῃ δοϊίοπ, ποὺ νυ ἱὐ Το] δα πα ηα5. 

ΠΕΙΕΝ 
Ομ6 ΒΟρΡῈ ὑποῖα ἴ5. νου Ὀγ τνα π]ρηῦ ΡῈ βανοά--- 

ΜΈΝΕΙ ΑΒ 
Βν θυῖρεβ, ὈῪ ἀδυίησ, οὐ ὈῪ σα ηΐηρ᾽ ΒΡΘΘΟἢ ἢ 

ΗΕΈΓΕΝ 
ΠῚ ναὶ {πὸ Κίηρ' τᾶν Κπονυν ποῦ οὗ ὑπ ν οοτνηϊηρ. 

ΜΕΝΕΙΑΌΒ 
Ὑο νν ἢ] Ρεῖγαν τη ἢ Ηδ 588}} Κποὺν τὴ ποῦ. 

ΗΕΙΕΝ 
Απ Αγ τνῖβο ἃ5 αοαϑ 6 μαῖπι ψἹΠΐη. 

ΜΕΝΕΈΠΑΌΒ 
Α 7 οῖοε ὑπαὺ μδαηὺβ ἀδυὶς οὐγρὺβ ν Ὁ] 15 114}]5 ἢ 890 

ΗΈΓΕΝ 
Ναν, θαὺ ΠΪ5 βἰβῦθυ : Τηθομοῦ Πδι ΠδΤη6. 

ΜΕΝΕΠΑΌΒ 
Οὐδοῦϊαν [Π 6 ΠΔΙῚ6 :-ὰνῃδῦ αὐ} 5116 ἢ----ϑᾶν. 

ΗΕΤΕΝ 
ΑἸΙ πΐηρϑ 516 Κποῦύνϑ ;---5118}} 161} ΐπι ὑϊιουι ἂι Ὁ ἢ 6 6. 

ΜΕΝΕΙΑΟΒ 
ΤΊ η ττιϑὺ 1 αἴθ, ἔουν Πα 1 οαπποῦ 6. 

ΗΕΓΕΝ 
γγαῦ 1 ὈΥ Ῥγᾶγοὺβ νγα ταϊοτῦ ρυδνδ1}} τυ τὺ}} Π161"---- 

ΜΕΝΕΙΔΌΒ 
Τὸ ἅο ν]ιαῦ ἢ--ἰὁ ψῇηδὺ πορα υνου]ᾶσῦ Ἰθαα τηθ ὁ ἢ 

ΗΕΠΕΝ 
Τὸ [611 ποὺ Ὀυοῦπου οὗ ἔπ ν ργθβοποα ποιρ]ῦ ὃ 

ΜΕΝΕΙΑΌΒ 
Ῥυδνδ]ηρ 50, Οὐν ἔδεῦ τηϊοηῦ ἤθε ἐπε Ἰαηά ἢ 

ΗΕΙΕΝ 
ΤΑρΡΊΕγ, 18 56. σοηηΐνα : ἴῃ βθουδῦ, ΠΟ, 

529 



880 

840 

540 

ἘΛΕΝΗ 

ΜΈΝΕΛΑΟΣ 
" 7 

σὸν ἔργον, ὡς γυναικὶ πρόσφορον γυνή. 
ΕΛΕΝΗ 

΄ Ε ω 3. 4 “- δ“ “-“ 

ὡς οὐκ ἄχρωστα γόνατ᾽ ἐμῶν ἕξει χερῶν. 
ΜΕΝΕΛΑΟΣ 

, 2ὲ, ἃ Ν Ν “ Ἂς 3 Ἅ , 

φέρ, ἢν δὲ δὴ νῷν μὴ ἀποδέξηται λόγους ; 
ΕΛΕΝΗ 

“-“ ἴω ς Ὁ γγ. ΄ ΦΕΡα Ν ᾿ 

θανεῖ: γαμοῦμαι δ᾽ ἡ τάλαιν᾽ ἐγὼ βίᾳ. 
ΜΕΝΈΛΑΟΣ 

, ΕΝ " Χ , ΄ » ν» προδότις ἂν εἴης" τὴν βίαν σκήψιασ᾽ ἔχεις. 
ΕΛΕΝΗ 

᾽ 3. ΤῈ Ἃ “ Ν ΄ ὔ ἀλλ᾽ ἁγνὸν ὅρκον σὸν κάρα κατώμοσα--- 
ΜΕΝΕΛΑΟΣ 

τί φής ; θανεῖσθαι κοὔποτ᾽ ἀλλάξειν λέχη ; 
ΕΛΕΝΗ 

“ 7 “- 

ταὐτῷ ξίφει γε" κείσομαι δὲ σοῦ πέλας. 
ΜΈΝΕΛΑΟΣ 

δέν δ, -“ ἐς “ 9.“ Ἂν , 

ἐπὶ τοῖσδε τοίνυν δεξιᾶς ἐμῆς θίγε. 
ΕΛΕΝΗ 

Γ ἴον 7» 

ψαύω, θανόντος σοῦ τόδ᾽ ἐκλείψειν φάος. 
ΜΕΝΕΔΑΟΣ 

) Ν Χ “ Ἄ ’, 

κἀγὼ στερηθεὶς σοῦ τελευτήσω βίον. 
ΕΛΈΝΗ 

“ 5 “ “ “- 

πῶς οὖν θωνούμεθ᾽ ὥστε καὶ δόξαν λαβεῖν ; 
ΜΕΝΕΛΑΟΣ 

΄ὔ Ι Ἂ , Ν οὗ ᾿ Ἀ “ 

τύμβου ᾽πὶ νώτῳ σὲ κτανὼν ἐμὲ κτενῶ. 
“- ἴον ’ 

πρῶτον δ᾽ ἀγῶνα μέγαν ἀγωνιούμεθα 
,ὕ . Ν “- ς Ν ΄ Ε Υ 

λέκτρων ὑπὲρ σῶν: ὁ δὲ θέλων ἴτω πέλας" 
Ν “ 

τὸ Τρωικὸν γὰρ οὐ καταισχυνῷ κλέος 
᾿] ᾿] Ν “4 

οὐδ᾽ “Ἑλλάδ᾽ ἐλθὼν λήψομαι πολὺν ψόγον, 
-“ 7 ἮΝ » , Ψ , 

ὅστις Θέτιν μὲν ἐστέρησ᾽ ᾿Αχιλλέως, 
,ὔ ᾽ “Ὁ 

Τελαμωνίου δ᾽ Λἴαντος εἰσεῖδον σφαγάς, 



ΗΒΓΕΝ 

ΜΕΝΕΓΑῦΒ 
Εδβαν ἔποῖ ; νομηδπ Του ἢ Οἰ ἢ υνουηδλ 5 Πϑαγῦ, 830 

ΗΕΓΕΝ 
ΘΌΓΟΙν τηΐπα Πα η45 ἀροιὺ ΠΟΥ ΚΠΘ65 514}] οἸϊησ, 

ΜΕΝΕΙΔΌΒ 
Ηο]α.-- -«Πιδὲ 1 5η6 ΨΠ] ποης οὗ οἷιν ἅρ0641] ὃ 

ΗΕΙΕΝ 
ΤΠοῖ αϊοβὲ : ἀπα 1, νγοθ᾿ 5 τη6, 5Π8}] ννεα ρευίουοο, 

ΜΕΝΕΓΠΑΌΒ 
ΤΠ οι πνευῦ ἔποιυι ἐγ ἐγ ο55- 156 ἐΠ6 Ρ]6ὰ οὗ ἴοτοε ! 

ΗΕΙΕΝ 
Νὰγν, Ὀγ ὑπίπε Ποδα 1 ϑυθδῦ ἃ βοϊθιηῃ οἁὐἱῃ--- 

ΜΕΝΕΠΑΌΒ 
Ηον ἢ-- “0 ἔποῖι αἴ τα ποὺ ἀθβευῦ ἰῃγ Ἰοτα ὃ 

ΗΕΓΕΝ 
γα, Ὀγ ὑπ ϑυγογᾷ : θεβϑίάς πες ψ1} 1 116. 

ΜΕΝΕΙΔΟΒ 
ΤΉ Θη, ἔον {Π|5 ρ]εασα, αν ἔποα ἐπῖπο ΠαΠα ἴπ τηΐπ6. 

ΗΕΙΕΝ 
Ι οἷαβρ--Ἰ ϑυγεᾶγ ἴο ρευῖβῃ 18 ἔποι [Ἀ]]. 

ΜΕΝΈΓΑΙΒ 
Απα 1, οὔ {πες Ρεγεῖῦ, ἕο ἐπα τὴν [{{6. 840 

ΗΈΓΕΝ 
Ηον,, ἀνίηρ, 5Π8}] τε ἔθη τι Ποπουν 16 ἢ 

ΜΕΝΕΙΑΟΒ 
Οἱ {Π6Ὸ ἴοιηρ᾿ 5 ογεδὺ ἔῃ νυ ΠΠ{6 Γ]] 5011], {Ππ6 πῃ τηΐπ6. 
Βαυΐ ἢυβῦ ἴῃ βἐγῖξε Ὠδγοῖς 011] 1 βἔγῖνα 
Εὸν {π6ο, Ρεϊονδά : εὖ γῆ ἄάγα ἀὐδνν πἰρῃ. 
Ι “111 ποὺ 5πατηθ πε σίογυ δοῃίενεα αὖ Τύου, 
ΝΟΥ ἤεε ἴο ὄτεεοε, ἴο τηθδοὺ ἃ παίϊομ᾽ 5 50  Πς, 
1: ὙΠῸ τοῦροα Τρ οἵ ποὺ μούό-τ-βοη, 
ὙΥο 5νν Τ᾽ εἸδιηοηΐαη Αἰὰβ βἰδυρῃ οτγε 116, 
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ἘΛΈΝΗ 

τὸν Νηλέως τ᾽ ἄπαιδα" διὰ δὲ τὴν ἐμὴν 
850 οὐκ ἀξιώσω κατθανεῖν δάμαρτ᾽ ἐγώ; 

μάλιστά γ᾽" εἰ γάρ εἰσιν οἱ θεοὶ σοφοί, 
εὔψυχον ἄνδρα πολεμίων θανόνθ᾽ ὕπτο 
κούφῃ καταμπίσχουσιν ἐν τύμβῳ χθονί, 
κακοὺς δ᾽ ἐφ᾽ ἕρμα στερεὸν ἐκβάλλουσι γῆς. 

ΧΟΡΟΣ 
ΠῚ ,ὕ ,ὕ , ᾽ ᾽ δ 7, 
ὦ θεοί, γενέσθω δήποτ᾽ εὐτυχὲς γένος 

: Ν - 
τὸ Ταντάλειον καὶ μεταστήτω κακῶν. 

ΕΛΕΝΗ 

οἱ ᾽γὼ τάλαινα: τῆς τύχης γὰρ ὧδ᾽ ἔχω. 
Μενέλαε, διαπτειτράγμεθ᾽- ἐκβαίνει δόμων 
ἡ θεσπιῳδὸς Θεονόη" κτυπεῖ δόμος. 

860 κλήθρων λυθέντων. φεῦγ᾽ ἀτὰρ τί φευκτέον; 
ἀποῦσα γάρ σε καὶ παροῦσ᾽ ἀφιγμένον 
δεῦρ᾽ οἶδεν" ὦ δύστηνος, ὡς ἀπωλόμην. 
Τροίας δὲ σωθεὶς κἀπὸ βαρβάρου χθονὸς 
εἰς βάρβαρ᾽ ἐλθὼν φάσγων᾽ αὖθις ἐμπεσεῖ. 

ΘΕΟΝΟΗ 
ς “ 72 ΄ Ἷ 

ἡγοῦ σύ μοι φέρουσα λαμπτὴήρων σέλας, 
θείου δὲ σεμνὸν θεσμὸν αἰθέρος μυχόν, 
ὡς πνεῦμα καθαρὸν οὐρανοῦ δεξώμεθα: 
σὺ δ᾽ αὖ κέλευθον εἴ τις ἔβλαψεν ποδὶ 

7 Ε ΄ Ν "4 7 

στείβων ἀνοσίῳ, δὸς καθαρσίῳ φλογί, 
Ἂς 5 ᾿ 7 “ ἶν 7 " 

870 κροῦσον δὲ πεύκην, ἵνα διεξέλθω, πάρος. 
νόμον δὲ τὸν ἐμὸν θεοῖσιν ἀποδοῦσαι πάλιν 
ἐφέστιον φλόγ᾽ εἰς δόμους κομίζετε. 
᾿λένη, τί τἀμὰ πῶς ἔχει θεσπίσματα; 
ἥκει πόσις σοι Μενέλεως ὅδ᾽ ἐμφανής, 
νεῶν στερηθεὶς τοῦ τε σοῦ μιμήματος. 
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ΗΒΓΕΝ 

Θανν ΝοΙδθιιθ᾽ 5δοὴ τη δ ΟΠ] 4} 655---[Ὸ τὴν ν 18 
54}} 1 ποῦ σοι τη6 τᾶ ΘΠοιρ ἢ ἴο αἷδ ὃ 800 
Υ6α, νον :-- ἴον, δ τς Οοας ἀγ6 νῖ86, 
ΤΠῈ να]ϊαπῦ τῆλ γη0Ὸ ἦ165 Ὀγ ΤὈΘιη θ᾽ 5 παπ5 
ὙΠ ἀπ Τρ -ϑρυῖπ ΚΙ αὶ οὴ. ᾿15 ἴθ μ}}} ὑπὸ ν 5ῃγοιά, 
Βυΐὺ ἀαβίαγας [ου τ οα θᾶγγθπ το οκ ὑΠπὸν οαϑῦ. 

σΗΟῦβ 
(οάς, σταηΐ αὖ 1αϑὺ ξαϊν ἔουαπα το ἐπ 116 
ΟΥ̓ Ταηΐαδ]ιιβ, ἀμα γοβουῦίπρ δ Ότα 1115 ! 

ΗΕΙΕΝ 
γος, ΠδρΡ]685 1!-- τὴν Ἰοὺ 5 οαϑῦ ἴπ ψοα ! 
{{πᾶοπο, ΜεπδΪδιιβ '---ἔγου Π6 Π4}} οουηθ5 [ον ἢ 
ΤΠεοποῦ ἐπε θοῦ : ὑΠ6 ρΡαΐδος οἰδηρϑ 
Ὑ ἢ Ρο] 5 σοῦ ὕδοκ :- -ῆθε "- νοῦ ἴο νΠαῦ ἐπα ἤθε ἢ 800 
Ῥγοβεηῦ οὐ ἀρϑεηΐ 511] 516 Κπόονβ οὔ {πΠε66, 
Ηον ποὺ τῷ οοηθ. Ο ψυοίοῃρα 1, ἀπάοπε ! 
ὙΠΟ, βανεα ἔοι ΤΟΥ πα ἔγοστα πε αἰΐθη ἰαπά, 
Ηδαβὶ οοῖηα ἴο [8}] ἀραὶπ ὈΥ Δ]ἴθ βυνουαβ ! 

Επίοῦ ὙΒΈΟΝΟΕ αἰξγο αὁ αἃ ῥγιοδίοσα, γτυἱέδ ἰγαῖ ὁ 
μαπαηιαϊαι ἴπ δοίθηι ᾿γΟΟΟ5 510. 

ΤΉΕΟΝΟΕ (0 ὦ ἰογοδ- θαγογ) 
Του, θεαυίπρ' ΞΡ] που οὔ ἴογοΠ 65, μὰ855 θεῖογε ; 
1η Ξο] θη σἰΐα4} ἴποθηβ6 411 {Πς αἷτν', 
ὙΠαΐ ρατα Πθανεπ᾿ 5 Ὀγθαὶἢ τᾶν 6, 6Υ6 νγα γδοαῖνο Τῦ. 
Απᾷ που, 1 ἀν Πᾶνα τηδυτϑα οὐ ρα ἘΠ τ ἢ}}} ἐγοδα 
ΟΥ̓ οοὗῦ ἀποίθδῃ, σσθαρ οὐ οΥ ἰὖ οἸθα βίη ρ' ἤαηηθ, 
Απά 5Ππάῖκα ἔπε του εἴονθ, ὑπαῦ 1 πᾶν Ρᾶ85. 870 
Δπά, ἤδη γοὸ πᾶνε ραϊα ἔπ (ἀοαβ τὴν γνοηϊεα βουνῖοε, 
Βεαγ ῬδοκΚ ἀραίῃ ὑμ6 ποαυῃ- ἤλυθ ἴο ἐπ6 Π4|1]5. 

[4Ποπάαπίς ρμα55 ὁ0η. 

ΗἜἸ θη, μον [4}] τὴν οτ5 ργορΠοίϊο πον ὃ 
ΤῊν Ἰοτα 15 οοπηθ, Μοποίδιβ, πε 6 ἴῃ βρη, 
ΒΡΟ 4 οἵ ἷ5 5105, ἀπα οὔ πῃ γ οοπῃηξογίεϊε. 
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ΒΛΈΝΗ 

ὦ τλῆμον, οἵους διαφυγὼν ἦλθες πόνους, 
οὐδ᾽ οἶσθα νόστον οἴκαδ᾽ εἴτ᾽ αὐτοῦ μενεῖς" 
ἔρις γὰρ ἐν θεοῖς σύλχλογός τε σοῦ πέρι 
ἔσται πάρεδρος Ζηνὶ τῷδ᾽ ἐν ἤματι. 
Ἥρα μέν, ἥ σοι δυσμενὴς πάροιθεν ἢ ἦν, 
νῦν ἐστιν εὔνους κεῖς πάτραν σῶσαι θέλει 
ξὺν τῇδ᾽, ἵν’ “λλὰς τοὺς ᾿Αλεξάνδρου γάμους 
δώρημα Κύπριδος ψευδονύμφευτον μάθῃ: 
Κύπρις δὲ νόστον σὸν διαφθεῖραι θέλει, 

ὡς μὴ ̓ ξελεγχθῇ μηδὲ πριαμένη φανῇ 
τὸ κάλλος “Ἑλένης εἵνεκ᾽ ἀνονήτοις 1 γάμοις. 
τέλος δ᾽ ἐφ᾽ ἡμῖν, εἴθ᾽, ἃ βούλεται Κύπρις, 
λέξασ᾽ ἀδελφῷ σ᾽ ἐνθάδ᾽ ὄντα διολέσω, 
εἴτ᾽ αὖ μεθ᾽" ρας στᾶσα σὸν σώσω βίον, 
κρύψασ᾽ ὁμαίμον᾽, ὅς με προστάσσει τάδε 
εἰπτεῖν, ὅταν γῆν τήνδε νοστήσας τύχῃς. 
τίς εἶσ᾽ ἀδελφῷ τόνδε σημανῶν ἐμῷ 
παρόνθ᾽, ὅπως ἂν τοὐμὸν ἀσφαλῶς ἔχη; 

ΕΛΕΝΗ 
ὧ παρθέν' » ἱκέτις ἀμφὶ σὸν πίτνω γόνυ, 
καὶ ̓ προσκαθίξω θᾶκον οὐκ εὐδαίμονα 
ὑπέρ τ᾽ ἐμαυτῆς τοῦδέ θ᾽, ὃν μόλις ποτὲ 
λαβοῦσ᾽ ἐπ᾽ ἀκμῆς εἰμι κατθανόντ᾽ ἰδεῖν' 
μή μοι κατείπης σῷ κασυγνήτῳ πόσιν 
τόνδ᾽ εἰς ἐμὰς ἥκοντα φίλτατον χέρας" 
σῶσον δέ, λίσσομαί σε: συγγόνῳ δὲ σῷ 
τὴν εὐσέβειαν μὴ προδῷς τὴν σήν ποτε, 
χάριτας πονηρὰς κἀδίκους ὠνουμένη. 
[μισεῖ γὰρ ὁ θεὸς τὴν βίαν, τὰ κτητὰ δὲ 
κτᾶσθαι κελεύει πάντας οὐκ ἐς ἁρπαγάς. 

1 Ῥίρυβομ ἀνονήτοις (ποη Κγογι5)}: ἴος ΜϑΒ. ὠνητοῖς. 



ΗΕΙΕῈΝ 

Ηρ]655, θβοαροα ννῆδξ ρ6.}}5 αὐὸ ποι σοιηθ, 
{Ππβὰγ οἵ Που6- ΘΕ} ΟἿ ΓαΥΥγ]ηρ᾽ ΠΟΥ ! 

 ΕῸΐ ϑὑυο ἴῃ ἤδάνεη Δπα ΠΙρῊ ἄδραΐο 5.8}} 6 
Οἱ ὑπῖ8 ἀν ἴῃ Ζειβ᾽ ΡΙΈΒΈ ΠΟΘ τοπο ηρ {Π 68. 
Ηφτα, γ πὸ νγὰ5 ἔῃ γν ἴθ6 ἴῃ ἀὰγβ ρΌπ6 ὈΥ, 880 
[95 σγδοίοιιβ πονυῦ, νοῦ αὶ Ὀυϊηρ ᾿Π6 6 ἢ ἢν να 
ϑαΐο Ππουηθ, ὑπαὺ Η 6]185 50 τηὰν ᾿δᾶγῃ ὑπ 6 οΠθαῦ 
Οὐ ΑἸεοχαπά θυ 5 Ρυ]44], Ογρυῖθ᾽ οΊ 
Βιυῖ Ονρυῖβ [αϊπ νου] υθοὶς {Πἰπὸ Ποιμ6- ὑΘ 1}, 
ΤΠαῦ ΠΟΥ 5ῃάπιθ 6 ποὺ Ὀ]αχοηθα, Ποὺ πὸ Ροιρ]ΐ 
ὙΠῸ ρυῖζε οὗ Εαὶν ἢ Η 6] 6 π᾿ 5 Ρῃδπΐοιῃ παπᾶ. 
ΤῊ ᾿ἰδϑὰδ γεϑὺϑ νΠὉἢ τηο-- --ἴο [61] τὴν Ὀγοῦῃον, 
Α5 Ουρτῖβ νὴ], ἔην ρύθβεποο, χης {Π66, 
Οὐ, βἴαπάϊηρ Εουα᾿ 5 4}[}γ, βᾶνὰ ἴῃν 118, 
Ηϊαΐπρ 1Ὁ ἔτομ τὴν ὈγούμοΥ, νηο θα 5 {Π4} 1 890 
δ οΙαγο ἴδ, θη τῃοὰ σοπηδϑῦ ἴο ΟἿ 5ΠΟΥ6. 

[4 ραιδο. 
ὅο, 5οθηθ ὁπ6, {61} τὴν Ὀυοῦπου ἐπαΐ {Π15 πὰ 
[5 βεσθ, ἐπεαῦ 1 οὗ Ρ671] οἴθαν πηδᾶν 5ἰδηά. 

ΗΕΒΕΝ 

Ο πιαίάθη, 5 ρρ)1απὺ αὐ ἐν Κηδα 1 [8]], 
Απά, ἴῃ ἐπε ροβύασα οὗ [Π6 ἀπΠάρρΡΥ, Ρονν 
ΒοΙ ἔρον την ϑο} πα {Π|15 τηᾶπ, νυ ποι αὖ ]αβῦ, 
ϑοαγοα ἔοαηα, 1 δὴ ἴῃ Ρ611] ἴο 566 5]αἱῃ ! 
ΑὮ,, {611} ποῦ ἕο ἐν Ὀγούμον ὑπαῦ τὴν Ἰογα, 
Μν ὑεϑβὺ βΡεϊονεά, μαῦἢ σοπια πἀπΐο τη 6 ΔΙ ΠῚ ; ; 

Βαΐ 5ᾶγε τι5, 1 πρίοσα ἐπε ! ΤῸ ὑπ ὈγοῦΠ ΕΓ 900 
ΟΝ νοῚ θεΐναν ΠΥ τονούεηοα ον ἐπα τἱρῃΐῦ, 
 Βυγίπρ ἰδ σταύπ46 ὈΥ 5ἰη ἃ πα ὙΥΌ ΠΡ. 

Τὸν Οοα Δ Πουτεῖῃ νίο]θηςε, δἰ αϊηρ 41] 
 Νοὺ Ἀγ {πε 5ρο1]6ν᾽ 5 τὰρίηα σοὺ ἔπ θῖὴ ρδῖῃ, 
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ΒΛΕΝΗ 

ἐατέος δ᾽ ὁ πλοῦτος ἀδικός τις ὧν. 

κοινὸς γάρ ἐστιν οὐρανὸς πᾶσιν βροτοῖς 
καὶ γαῖ, ἐν ἧὗ χρὴ δώματ᾽ ἀναπληρουμένους 
τἀλλότρια μὴ 'χειν μηδ᾽ ἀφαιρεῖσθαι βίᾳ.] 
ἡμᾶς δὲ μακαρίως μέν, ἀθλίως δ᾽ ἐμοί, 
“Ἑρμῆς ἔδωκε πατρὶ σῷ, σώζειν πόσει 
τῷδ᾽, ὃς πάρεστι κἀπολάζυσθαι θέλει. 
πῶς οὖν θανὼν ἂν ἀπολάβοι; κεῖνος δὲ πῶς 
τὰ ζῶντα τοῖς θανοῦσιν ἀποδοίη ποτ᾽ ἄν; 
σὺ δὴ τὰ τοῦ θεοῦ καὶ τὰ τοῦ πατρὸς σκόπει, 
πότερον ὁ δαίμων χὼ θανὼν τὰ τῶν πέλας 
βούλοιντ᾽ ἂν ἢ οὐ βούλοιντ᾽ ἂν ἀποδοῦναι πάλιν. 
δυκῶ μέν. οὔκουν χρή σε συγγόνῳ πλέον 
νέμειν “ματαίῳ μῶλλον ὴ χρηστῷ πατρί. 
εἰ δ᾽ οὖσα μώντις καὶ τὰ θεῖ ἡγουμένη 
τὸ μὲν δίκαιον τοῦ πατρὸς διαφθερεῖς, 
τῷ δ᾽ οὐ δικαίῳ συγγόνῳ δώσεις χάριν, 
αἰσχρὸν τὰ μέν σε θεῖα πάντ᾽ ἐξειδέναι, 
τά τ᾽ ὄντα καὶ μή, τὰ δὲ δίκαια μὴ εἰδέναι. 
κ Ξ Ἢ Ἀ " " " ἜΤ 
τὴν τ᾽ ἀθλίαν ἔμ᾽, οἷσιν ἔγκειμαι κακοῖς, 
ῥῦσαι, πάρεργον δοῦσα τοῦτο τῆς τύχης" 
“λένην γὰρ οὐδεὶς ὅστις οὐ στυγεῖ βροτῶν" 
ἣ κλῴξομαι καθ᾽ “ὥλλάδ᾽ ὡς προδοῦσ᾽ ἐμὸν 
πόσιν Φρυγῶν ὠκησα πο χοῦν μέ δόμους. 
ν δ᾽' Ελλάδ᾽ ἔλθω κἀπιβῶ Σ Σπάρτης πάλιν, 
κλύον εἰσιδόντες ὡς τέχναις θεῶν 
ὦλοντ᾽, ἐγὼ δὲ προδότις. οὐκ ἤμην φίλων, 
πάλιν μ’ ἀνάξουσ᾽ εἰς τὸ σῶφρον αὖθις αὖ, 

1 Αἢ πητηθΌ 108] Π1π6 ΚΘ ΠΟΘΙ Ά}]ν τσ νρθα] ἃ5 δ 1 ρο]ἰΐοη. 
2.Α Ἰἴη6, οοπίδπῖηρ ἃ ΒΡΘΟΙα] ΔΡΡΘὰ] ἔοῦ Μίβηβ]αιιβ, 18 

Ῥο!θνϑᾶ ὕο πᾶν θθθη Ἰοβῦ θγθ. 
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ΗΕΙΓῈΝ 

Ανναν ψἹῈΠ ν Θ Αἰ Ε}}----ἀΠπ6 υθα]}}} ἀπηαβθθ ὈΥ ΨΥΌ ΠΡ ! 
ΠΣ σομοη ἴο 1} τηογία ] ἴ5. Πὰν ΕΠ 5. Δ", 
πα φανῖῃ, ὙΠΟΥΘΟΥ ποθ Οὐρὶ ἴὸ δηλ ο ἢ {πεῖν 

ΠΟΠΊ68, 
Νοὺ δθρ ποῖ ψυυοϑῦ Ὀν νἱοϊοποο Οὐιο δ᾽ ροοί5.}} 
Με [ῸΥ ταΐπο ΠᾺΡ} Ἶ 1655. -γοῦ [ῸΥ 1 ΒΟΙΤῸΨ -- 
Τὸ την 5'τὸ Ηθυληθ5 σανθ, ἴο νγαντα ἴον Πΐμη, 
Μν Ἰογὰ, γν»ῆο πονν 15. ἴθ θ, ὙνΠ0 ο᾽ αἴ πη5. Π15. Οὐ, 
5] αίη, μον, 5Π 0114 ᾿χ6 τθραϊη Πη6, ΟἹ {Πν 5116 
Ηον τεπᾶὲν Ῥδοὶς ΠπΠῸ Τινίησ ἴο {πΠῸ ἀφδά ὃ 
Ο Πᾶνα τοραγα τὸ οὐ 5 Ψ}}} ἀπα ὑπ ν βἰγθ᾿ 5! 
νου] Ηδανθη, νου] ὑπὸ ἀθαα Κίηρ,, το ποὺ "δος 
ΠΘΠ" ΘΙ σἬ οι 5. σοοα 5, ΟΥ̓ υνουἹ ἔΠογ ποῦ οοηβοπὶ ὃ 
Υε8α, ννου]α ὑπον, 1 ἴτον ! Ποῖ 5Που]ά οι ποῦ Πᾶνα 

γοβρθοῦ 

Τὸ νναπΐοι ὈΓΟΥΠΟΥ τπογα ὑπδη Ὑἱρ ἔθοιι5 5116. 
ΠῚ ὕποιῖι, ἃ 5εοὺ, ψΠηῸ ἀοβὲ Ρε] αν ἰῃ αοά, 
ΤῊΝ {ἈΈΠοΥ᾽5 τἱρητθοιϑ ρα ΓροΟσΘ 5Π4}Ὁ ρουνοσῦ, 
Απά ἴο ὑπῖπο τ] τ5ὺ Ὀγοῦμον 40 ἃ σγᾶςα, 
Ἴννευβ. 5ιιάσηθ ὑῃπαῦ ὑποῖι 5Που]άδῦ πον 411 ὑπίηρϑβ 

αἰνίης, 
Ργυοβαηῦ πα ἔπΐαγο,- -γοῦ ποῦ πονν {πὸ υἱοῦ. 
Νον τη6, {Π6 νυγεῖο 6 α,, νυν ΒΘ] τη 4 ἴῃ τηΐβευυ, 
5δανθ, ἀπα νοπο ϑαα τι5 δῖ. οἷ [Οὐ Π6᾽ 5. ΟΥ̓ΌΎΡ, 
ΒῸΣ {Ποτὰ ἰ5 ποὸπα μὰ Ππαΐοῦπ ΠΕ] επ πονν, 
ΓΒτοιρἢ Η 6115 οα]] 6 ον βακοὺ οὕ τὴν Ἰουα 
Τὸ αν ε}] ἴῃ ρο] ἀ-ΔΡουπαΐηρ ΡΗνγ σία ΠᾺ]]5. 
Βιυΐῖ 1 το αγϑοςοθ 1 σοη16, ἴῃ ϑ'ραγία ϑἰδηῇ, 
ΤΠ δη, Πδαυϊηρ,, βεδίηρσ, ἘΣ Ὀν Πδᾶνοπ᾿ 5 ἀδνίοα 
ὙΠ δΥ αἰεδα, ΠΟΥ νγὰβ 1 ἔγαὶ υγ655 ἕο τὴν ἔπ] πᾶς, 
ΠΟΥ 584}} γοϑΐουα τηθ παπΐο νἱγξιιθ᾽ 5 ΓΔ η}Κ5 ; 

111, 903-908 δῇὸ τηδυκϑᾶ 85 ἱπίθῃροϊδίϊοηβ "ὃν ΠΙπου , 
Βδάμαπι, δα Νϑθοῖς, 
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ΕΛΈΝΗ 

ε , ,ὔ "“--Ἂ » ᾿ »-“ 

ἑδνώσομαί τε θυγατέρ᾽ ἣν οὐδεὶς γαμεῖ, 
μ᾿ Σ᾽ » 7. 9 “ » » Ἕ: Ν 

τὴν δ᾽ ἐνθάδ᾽ ἐκλιποῦσ᾽ ἀλητείαν πικρὰν 
ὄντων ἐν οἴκοις χρημάτων ὀνήσομαι. 
κεἰ μὲν θανὼν ὅδ᾽ ἐν πυρᾷ κατεσφάγη, 
πρόσω σφ᾽ ἀπόντα δακρύοις ἂν ἠγάπων" 

-“ ᾿] 

νῦν δ᾽ ὄντα καὶ σωθέντ᾽ ἀφαιρεθήσομαι; 
“ ᾽ ] 

μὴ δῆτα, παρθέν᾽, ἀλλά σ ἱκετεύω τόδε' 
δὸς τὴν χάριν μοι τήνδε καὶ μιμοῦ τρύπους 
πατρὸς δικαίου" παισὶ γὰρ κλέος τόδε 
κάλλιστον, ὅστις ἐκ πατρὸς χρηστοῦ γεγὼς 
εἰς ταὐτὸν ἦλθε τοῖς τεκοῦσι τοὺς τρόπους. 

ΧΟΡΟΣ 
᾽ Ν Ν Ἕ , » 7] , 

οἰκτρὸν μὲν οἱ παρόντες ἐν μέσῳ λόγοι, 
᾽ Ν Χ Χ ψ Ἁ ᾽ν 7 “- οἰκτρὰ δὲ καὶ σύ. τοὺς δὲ Μενέλεω ποθῶ 

λόγους ἀκοῦσαι τίνας ἐρεῖ ψυχῆς πέρι. 
ΜΕΝΈΛΑΟΣ 

ΜΙΝ Ν Ψ “Ἂν -“ , 
ἐγὼ σὸν οὔτ᾽ ἂν προσπεσεῖν τλαίην γόνυ. 
οὔτ᾽ ἂν δακρῦσαι βλέφαρα: τὴν Τροίαν γὰρ ἂν 
δειλοὶ γενόμενοι πλεῖστον αἰσχύνοιμεν ἄν. 
καίτοι λέγουσιν ὡς πρὸς ἀνδρὸς εὐγενοῦς 
ἐν ξυμφοραῖσι δάκρυ᾽ ἀπ᾽ ὀφθαλμῶν βαλεῖν. 
ἀλλ᾽ οὐχὶ τοῦτο τὸ καλόν, εἰ καλὸν τόδε, 
αἱρήσομαι, ᾿γὼ πρόσθε τῆς εὐψυχίας. 
ἀλλ᾽ εἰ μὲν ἄνδρα σοι δοκεῖ σῶσαι ἕένον 
ζητοῦντά μ᾽ ὀρθῶς ἀπολαβεῖν δάμαρτ᾽ ἐμήν, 
ἀπόδος τε καὶ πρὸς σῶσον" εἰ δὲ μὴ δοκεῖ, 
δ ἂν Ν » “ ον . Ἀ ΄ 

ἐγὼ μὲν οὐ νῦν πρῶτον, ἀλλὰ πολλάκις 
μ Ἃ Μἷ ᾽ν Ν ἃς Χ “ ἄθλιος ἂν εἴην, σὺ δὲ γυνὴ κακὴ φανεῖ. 
ἂ Φ» Ψ τρ “ ΝΝ ᾿ 6 ,ὔ ἃ δ᾽ ἀξι’ ἡμῶν καὶ δίκαι᾽ ἡγούμεθα, 

Ἷ ΝΥ 7 ,ὔ ᾽ ΄ καὶ σῆς μάλιστα καρδίας ἀνθάψεται, 
λέξω τάδ᾽ ἀμφὶ μνῆμα σοῦ πατρὸς πεσών" 

1 Βδάμδῃι : ἕο Μ5 5. πόθῳ : ““τοργούϊϊπσ ὑπ ΔΌΒοποο οἵ. ἢ 



ΗΕΙΕΝ 

Ι51.4}} θείγοι ὑπὸ ἢ] ποπα πον ψν1}} ννε ; 
Απᾷ, Ἰδανίηρ Ππ|5 τὴν ὈἰΓΓου ΠΟΥ 6] Ε55} 658, 
584}} 1 επ͵ον {πὸ ὑγθαϑιυῈβ [ἢ ΤηΪΠ 6 ΠΟΠΊΘ. 
Ι,ο, 1 τὴν Ἰογα μδα αἷ6α, 5] πὶ ΘΟ. 5016 ὈΥ͵6, 
ΜΥ Ἰονε 5ῃου]α γε Ὲρ ἘΠ ΤΠ ΘΙ ΠΟΥ ὑΠοιρῊ αἴδι : 
Νόνν, Τἰνίπρ,, βαν δα, 5Π|8}} ἢ Π»ὲ ἕογιι ἔγομι τη ὃ 
ΑἸ, ἐπαΐειν, πο; Ἢ ̓ πρίοσα ἔπθθ, Ο ποὺ {μπαῦ! 
Οὐαπὲ ταὰ ἐπῖβ Θύδσα ; 50 [ΌΠΠ}ονν ἴῃ {Π6 οἴεΡ5 94 
Οὐ τὴν 7υ8ὺ 5ἰνε. ᾿ΤῚ5 Ομ] γθη’ 5. ἔα γοϑῦ ρ αῖβα, 
Ὑ ΏΉ δ πα Ὀαροίΐζεη οὗ ἃ πΠΟΌ]6 51.686 
Ις ποῦ] 6, ὑγεδάϊηρ ἴῃ {Π6 {ὑπ οΥ᾽ 5 βῦθρβ. 

σΗΟΕῦΒ 

ΡΙΓθουβ {πὰ ὴν Ρ]εδάϊηρ' σουη65 ἴο βἴαν ἰοὺ παηά : 
Ριζθοιβ ἔπ ὴν ΡΠ σης 15. Βαὺ 1 ἔαϊη νου] θαυ 
γγπαῦ νους. Μεποϑίδιβ ἴον ἢἷ5 1 πὶ νν}}} Θρθακ. 

ΜΕΝΕΈΓΑΌΒ 

Ιοαπποῦ Ὀγοοὶς ἕο οαϑὺ τὴς αὖ ὕπγ ΚηΘΕ, 
Νοὺ ἄγον ταΐηθ αγε5 ΜΙ ὑθαγ8 ; 6156 5Ποι 4 1 5Π 816 
Τύον αὔξειν, ἴῃ τα Πρ συν θη ὉΠ8. 
Απα γεοῦ, τμδη 58 Υ, 1Ὁ 15 ἃ ἢ γο᾽ 5 ραγῦ 950 
[ἡ ἐγοιθ]6, ἔγομ εἶθ ἐγαβ ἴο 5η64 {Π6 ἔδαν. 
Υεὐ ποὺ {Πϊ5 ββειαὶν ρᾶγὺ ἷ βθϑιηϊν τ Ρε--- 
ὙΠ 1 ομόοοβα ταῦμθὺ Π8ὴ βλου ΠΥ ΘΠ 658. 
Βαυΐ, 1 ποι Ὁ εξ Θ Πα ἃ βὑγα Πρ. , Τὴ] 6 
ὙΠῸ 56 εὶς, γε πεν, ἴο ταραΐη τὴν Ψ]α, 
Βεοίογτε Ποὺ, βᾶνα 1014]: 1 ἔοὰ τυ ὴ]ῦ ποῦ, 
Νοῦ πονν ἢγϑα 5118}} 1 ἰαϑίβ οὗ πηΐίβευυ, 
Βαυΐ ποὺ 58 δ]Ὁ βαπα οοῃνίοϊ οἵ ψ ] Κ ἢ 685. 
γεῖῦ, ὑπαῦ ΠΟ ἢ νγουην οἵ τυ βο! 1 οουηΐ, 
Απάᾶ 1ι80,--γεα, ὑπαῦ νΠ]6 ἢ) γηοϑῦ 5.41} ἕοποῃ {Π||πὸ 

Ἰ᾿ιθασγῦ,-- 900 
ΤΠαὺ Ψ}1]} 1 σρθαῖκ, θοννεα αὖ ἔμ ν ἔαυΠπου᾿ 5 ργάνε :-- 
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ΒΕΛΕΈΝΗ 

5, , ΟΥ : » , “ ΄ὔ 
ὦ γέρον, ὃς οἰκεῖς τόνδε λάινον τάφον, 
ἀπόδος, ἀπαιτῶ τὴν ἐμὴν δάμαρτά σε, 
ἃ Χ » » κὐν ΄ ΕῚ ,ὔ ἣν Ζεὺς ἔπεμψε δεῦρό σοι σῴζειν ἐμοί. 
ἴδ᾽ “ ϑιᾶς - » 5 ὁῃ ὃ , 1 θ Ἃ οἷδ᾽ οὕνεχ᾽ ἡμῖν οὔποτ᾽ ἀποδώσεις 1 θανών' 

5 “. Ὁ ͵ὔ 7 » ,ὔ 

ἀλλ᾽ ἥδε πατέρα νέρθεν ἀνακαλούμενον 
Ν ΄ οὐκ ἀξιώσει τὸν πρὶν εὐκλεέστατον 

κακῶς ἀκοῦσαι: κυρία γάρ ἐστι νῦν. 
5 Τὰ 39 Ὁ Ν Σ ΄ “ ὦ νέρτερ᾽ “Διδη, καὶ σὲ σύμμαχον καλῷ, 

-" ἃ , λα λῶν ἃ “- Β᾽ δ λ ,ὔ 970 ὃς πόλλ᾽ ἐδέξω τῆσδ᾽ ἕκωτι σώματα 
“ 9, να 

“πεσόντα τὠμῷ φασγάνῳ, μισθὸν δ᾽ ἔχεις" 
ἢ νῦν ἐκείνους ἀπόδος ἐμψρύχους πάλιν, 
λ ,ὔ - 

ἢ τήνδ᾽ ἀνάγκασόν γε μὴ εὐσεβοῦς πατρὸς 
ἥσσω φανεῖσαν τἀμά ἣ ἀποδοῦναι λέχη. 
εἰ δ᾽ ἐμὲ γυναῖκα γ1 ἐμὴν συλήσετε, 
ἅ σοι πτωρέλιπεν ἦδε τῶν λόγων, φράσω. 
“ ῇ θ᾽ ς 10 Φ θ 7 
ὁρκοις κεκλῃμε ἀυκα ὐθ Το) νῶι ον Ξῖς, 
πρῶτον μὲν ἐλθεῖν διὰ μάχης σῷ συγγόνῳ" 
κἀκεῖνον ἢ ̓μὲ δεῖ θανεῖν: ἁπλοῦς λόγος. 

980 ἣν δ᾽ ἐς μὲν ἀλκὴν μὴ πόδ᾽ ἀντιθῇ ποδί, 
λιμῷ δὲ θηρᾷ τύμβον ἱἑ ἱκετεύοντε νώ, 
κτανεῖν δέδοκται τήνδ᾽ ἐμοί, κἄπειτ᾽ ἐμὸν 
πρὸς ἧπαρ ὦσαι δίστομον ξίφος τόδε 

2 - 

τύμβου ᾽πὶ νώτοις τοῦδ᾽, ἵν᾽ αἵματος ῥοαὶ 
τάφου καταστάζωσι: κεισόμεσθα δὲ 

Ν »ϑγὴλξ ““ “ΜΟΥ. Ν “ 7 

νεκρὼ δύ᾽ ἑξῆς τῷδ᾽ ἐπὶ ξεστῷ τάφῳ, 
’, , Ἁ 

ἀθάνατον ἄλιγος σοί, ψόγος δὲ σῷ πατρί. 
ὯΝ ᾽ 5, 

οὐ γὰρ γαμεῖ τήνδ᾽ οὔτε σύγγονος σέθεν 
οὔτ᾽ ἄλλος οὐδείς: ἀλλ᾽ ἐγώ σφ᾽ ἀπάξομαι, 

Ν 
9090 εἰ μὴ πρὸς οἴκους δυνάμεθ, ἀλλὰ πρὸς νεκρούς. 

΄ὔ “ ,ὔ Ν Ὁ τί ταῦτα ; δακρύοις εἰς τὸ θῆλυ τρεπόμενος 

1 Βγοάδριι : ἴον ἀπολέσεις οἱ ΜΟΝ., πᾷ ὀφλήσεις οὗ Νδποῖς, 
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ΗΒΙΕΝ 

Ο δποϊθηΐ, ἄννθ!]ον ἴῃ {Πιῖ5 τοπὰ}» οἵ βἴοῃθ, 
Ἠδδίονε ὑπην' ὑσιιβ : 1 οἰαίμη οὔ {Ππ66 τὴν ν]ΐο, 
δρηῦ Εἰ Ποὺ οἵ Ζεις το ὑΠ6 6, ἴο νυν ΤῸ} τη6. 
ΤΠου, νῃο αὐ ἀδδα, οαπϑὺ Πρ ΟΥ̓ γϑϑίουθ, 1 Ἰτπον : 
Βευΐ {Ππ|5 ὑπ ν οἴ] ἃ ψν1}} ἘΠ 1η]ς βοουῃ ὑΠπᾶὖ ΠΘῚ 5.6, 
ΑἸονίοιβ οἵ ο]4., ἔτουυ {π6 ἀπ θουνουἹα ἰηνοῖϊκθα, 
Ηδνο ἰηΐδτηυ, Ὅν πον Ὁ γοϑὺβ νὴ ῦ ἢ Που. 
ΟΝ Ηδάδ5, οὴ ἔπ γ οἰ οηϑ ἢ 1 οΔ]], 
Ὑγηο Παϑῦ νυν] οοπιθα την ἀδαα, ἴον Π 6] λα. 58 Κ6 910 
5Ιαΐη ὈΥ τὴν 5νονα: ὑποὰ παροὺ ἔπδη ἔου ὑπ 116 

ἢἶγ6. 

Οὐ ροἷνα ὑπθηὶ θαοῖς νυ ἢ 11{6᾿ 5 Ὀνυθα ἢ 116 α ἀραῖ, 
Οὖ {ποὺ οομβῦναϊη {15 τπϑ]α ἕο 5ῃονν Πδὺ νου ῃν 
ΟΥ̓ ἃ ροοά 5.6, πα γϑπᾶθυ θδοὶς γὴν νυἱΐο. 
Βυῖ 1 να ψ}} ἀθϑροῖ! τὴθ οἵ τὴν Ὀυϊάςθ, 
ΤΠδαῦ γνῃοἢ το ὑπ66 516 βαϊα ποῦ νν}}} 1 8δν :-- 
Καονν, τηδίά θη, πᾶν θοσπα τὴ6 Ὀγ πῃ οαὐἢ 
Τὸ ἄατα ἔν Ὀγοΐπον, ἢγβϑῦ, αηΐο της ἢσπὲ : 
ΤΉΘη Π6 οὐ 1 πϑὺ αἴθ, μὴν ψνοσα 15 ρᾳϑ866. 
Βεὺ 1 Πα ἤίποι ἔγου συαρρ ας Τοοὐ ἴο Τοοῦ, 980 
Απα 86εὲκ ἴο βἴαγνθ ὑΠ6 βιρρ] δηΐβ αὖ {πὸ τοι}, 
ΤΙ ἅτὴ γϑβοϊνϑα ἴο 5184 ποὺ, ἔπη ἴο ὑπυιϑῦ 
Τηἴΐο ταΐη6 ον Πδανὺ {Π15 ὑνο-οασὲα ϑυνονα 
ΟἿ {Πῖς ὑου θ᾽ 5 οὐδϑῦ, ὑπαῦ οὕγθατηβ οἵ οἷα Π1{6- ]οοα 
Μὰγν ἀτόποῆ ἔπε στᾶνε : 50 5Π4}} ννὰ οἷά Ὀγ δίας, 
ννο σοῦ 565, 16 ἀροῖ {5 σᾶγν θη [ΟΠ1}, 
Τὸ ΡῈ ὑπν ἀθδῦῃ]θ95 ουἱθῖ, ἔην 5᾽γ6᾽ 5. ΓΟΡΙΌΔΟΝ, 
ΕΤΟῚ 584}} ὑῃγ Ῥγοῦπον πενοὺ ννϑα- ΠΟΥ Π6, 
ΝοὺΥ δὴν οὐμοὺ :---Ἰ ν}}}} 6 ᾶν ποὺ ἤθῆοα, 
Τῇ πουηθ 1 τὰν ποῦ, ἔπθὴ ἀπο ὑπὸ ἄθδα. 990 
Ων 5ρξεαὶῖς {πιῇ [1 νἱῦ ἰδαῖθ 1 ρ]αγεα {16 

ὙΥΟΠΊΔΗ, 

5.5: 
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ΒΕΛΕΝΗ 

ἐλεινὸς ἣν ἂν μᾶλλον ἢ δραστήριος. 
κτεῖν,, εἰ δοκεῖ σοι" δυσκλεῶς γὰρ οὐ κτενεῖς" 
μᾶλλόν γε μέντοι τοῖς ἐμοῖς πείθου λόγοις, 
ἵν᾽ ἧς δικαέα καὶ δάμαρτ᾽ ἐγὼ λάβω. 

ΧΟΡΟΣ 

ἐν σοὶ βραβεύειν, ὦ νεᾶνι, τοὺς λόγους" 
οὕτω δὲ κρῖνον ὡς ἅπασιν ἁνδάνῃς. 

ΘΕΟΝΟΗ 

ἐγὼ πέφυκά τ᾽ εὐσεβεῖν καὶ βούλομαι, 
φιλῶ τ ἐμαυτήν, καὶ κλέος “τοὐμοῦ πατρὺς 
οὐκ ἂν μιάναιμ᾽, οὐδὲ συγγόνῳ χάριν 

δοίην ἂν ἐξ ἧς δυσκλεὴς φανήσεται. 
ἔνεστι δ᾽ ἱερὸν τῆς Δίκης ἐμοὶ μέγα 
ἐν τῇ φύσει" καὶ τοῦτο ΝΝηηρως πάρα 
ἔχουσα σῴζειν Μενέλεων πειράσομαι. 
Ἥρᾳ δ᾽; ἐπείπερ βούλεταί σ᾽ εὐεργετεῖν, 
εἰς ταὐτὸν οἴσω ψῆφον: ἡ Κύπρις δ᾽ ἐμοὶ 
ἵλεως μὲν εἴη, συμβέβηκε δ᾽ οὐδαμοῦ" 
πειράσομαι; δὲ παρθένος μένειν ἀεί. 
ἃ δ᾽ ἀμφὶ τύμβῳ τῷδ᾽ ὀνειδίζεις πατρί, 
ἡμῖν ὅδ᾽ αὑτὸς μῦθος. ἀδικοίημεν ὁ ἂν, 
εἰ μὴ ἀποδώσω" καὶ γὰρ ἂν κεῖνος βλέπων 
ἀπέδωκεν ἃ ἂν σοὶ τήνδ᾽ ἔχειν, ταύτῃ δὲ σέ. 
καὶ γὰρ τίσις τῶνδ᾽ ἐστὶ τοῖς τε νερτέροις 
καὶ τοῖς ἄνωθεν πᾶσιν ἀνθρώποις. ὁ ὁ νοῦς 
τῶν κατθανόντων ζῇ μὲν οὔ, γνώμην δ᾽ ἔχει 
ἀθάνατον εἰς ἀθάνατον αἰθέρ᾽ ἐμπεσών. 
ὡς οὖν περαίνω μὴ μακράν, σιγ; ἤσομαι 
ἅ μου καθικετεύσατ᾽, οὐδὲ μωρίᾳ 
ξύμβουλος ἔσομαι. τῇ κασιγνήτου ποτέ. 
εὐεργετῶ γὰρ κεῖνον οὐ δοκοῦσ᾽ ὅμως, 
ἐκ δυσσεβείας ὅσιον εἰ τίθημί νιν. 



ΗΕΙΓΕΝ 

Α ΡΓΠΡᾺ] ὑῖπρ γουα 1, πὸ τπδη οὗ ἀθθαβ. 
51ν, 1 ποι 1ΠῸ : ὑποὰ 50.84}Ὁ ποῦ 518 ν ἀπ β5ῃαιηδ ! 
Υεὺ ἀο ποῖ γαῦθμ θυ μϑαυζο ἔῸ ΤΥ πγΟΣα 8, 
ΤΠδῦ ἔποι θ6 1ι|8ὺ, ὑΠπαῦ 1 τὰν υνὶπ τὰν νυ ]ΐ6. 

ΟΗΟΘΗΌΣΞΒ 

Μαίάθῃ, οἵ ἔπ 686 ρ]θαβ αὐὸ ἔπου ἀνθ᾽ 7685. 
80 7πᾶρο, ἐπαῦ ἔθου τηᾶγϑῦ Ῥ] Θαβαχδ ἃ}] αὖ Ἰαϑῦ, 

ΤΉΚΟΝΟΕ 

Βγ παΐυτε πα ὍῪ οΠοῖοο 1 [δῶν ὑπ6 αοά5. 
1 Ἰονθ πΐπθ οὐ 501}, ἃ) ΤΥ 5|γ6᾽ 5 ΤΌΠΟΙ 
ΤΠ] ποῦ 5ἴαϊπ, ΠΟΙ 5Πουν ΤΥ ὈγΟῦΠΘΥ ρυᾶθα 
ὙΠ Εν εογη 58.811 ρθε ἱπέλτην θα ἢ15 : 
Αμα {πὸ σγοαῦ ἔθιρ] 6 οἵ «[πδύϊοθ ἴῃ στΐηθ ἤθανῦ 
Βίαπαβ. ὅδἴηοθ οὶ Νόγει 1 ᾿πΠουῖῦ ὉΠ|5, 
1 11 ἐϑϑαν ἴο βᾶνα Μ8πο]διιβ᾽ 16. 
ὙΠ Ηδφτὰ, βεείηρ 58Π6 ἔαϊη νου] ἔανοι {Π66, 
Ι οαϑῦ τὴν νοῖθ. Οὐὐδείοιιβ ἴο τηϑ ψἹ}Π8] 
Βε Ογρυῖβ, ὑπο ρ 5116 παῖ Παα πὸ ρᾶγὺ ἴῃ Π16, 
Απα 1 ψ}1} βὑγῖνο ἴο ἀθ1ᾶ6 ἃ τηδία θη ἅγϑε. 
Εον ὑΠγ τερυόδοθ 5 ο᾽δΥ τὴν [αὐ ΠΟ. 5 ΡΥανΘ, 
Ι παῖε ὑπ 6} ταΐπὲ ; ἴον 1 5ῃου]α νοῦ ἔθ] υνγοηρ,, 
11 τοϑίογεα ποὺ. Ηξε, 1 γεῖ πε Ἰϊνεᾶ, 
Ηδά οσἴνεη ὕδοῖς ποι ἴο ἐπθα, ἀπα ὑπ66 ἴο Ποὺ. 
Υεδ, [Ὁ 510 }} δοῖβ ἢᾶνα ΤΠ 116 ΓΘΟΟΙΡΘΠ86 
Ιη Ηδάες ἃ5. οὐ βαυῖῃ. Νὸ βϑραᾶγαΐθ Π{Ὸ 
Ηδνε ἀθδᾶ τηθη᾿5. 8015, γεὺ ἀδθαῦῃ]θθ5. οοηβοίοιιβ- 

655 
581 πᾶν πον ΠΘη ἴῃ ἀθαῦῃ] 685 ἀοῦθ θυ ππθυρ θα, 
Βαυΐ, ἴο γτηδϊζα θυ 16 ἐπα, 1 νν}}} ΠΟΙ τὰν ρεᾶσθα 
Οἵ 411 γε ᾶνε ριυεα οἵ τη, ποὺ βνϑὺ 68 
Οο-Ρ]οὔξεν τ τὴν ὈγοΥ ΠΥ 5. Ὑγϑη ΟΠ 6558. 
Ι ἀο Πἴτη βούνίοθ, ὑπμοαὰρ} 1Ὁ 566 ποῦ 80, 
ὙΠῸ αν Πΐμὰ ππηΐο αἱ ρ ΘΙ 5655. [ΠΌΤ 5[η, 
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ἘΒΛΕΝΗ 

αὐτοὶ μὲν οὗν τιν᾽ ἔξοδόν γ᾽ εὑρίσκετε, 
ἐγὼ δ᾽ ἀποστῶσ᾽ ἐκποδὼν συγήσομαι. 
ἐκ τῶν θεῶν δ᾽ ἄρχεσθε χἰκετεύετε 
τὴν μέν σ᾽ ἐᾶσαι πατρίδα νοστῆσαι Κύπριν, 
Ἥρας δὲ τὴν ἔννοιαν ἐν ταὐτῷ μένειν 
ἣν εἰς σὲ καὶ σὸν πόσιν ἔχει σωτηρίας. 
σὺ δ᾽, ὦ θανών μοι πάτερ, ὅσον γ᾽ ἐγὼ σθένω, 
οὔποτε κεκλήσει δυσσεβὴς ἀντ᾽ εὐσεβοῦς. 

ΧΟΡΟΣ 
2 , 3 5 7ὔ ΕΝ ΄ 

οὐδείς ποτ᾽ ηὐτύχησεν ἔκδικος γεγώς, 
ἐν τῷ δικαίῳ δ᾽ ἐλπίδες σωτηρίας. 

ΕΛΕΝΗ 
Ν , 

Μενέλαε, πρὸς μὲν παρθένου σεσώσμεθα: 
τοὐνθένδε δὴ σὲ τοὺς λόγους φέροντα χρὴ 
κοινὴν συνάπτειν μηχανὴν σωτηρίας. 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ 
Ψ ὔ , τ Ν ,. ἄκουε δή νυν χρόνιος εἶ κατὰ στέγας 
καὶ ξυντέθραψαι προσπόλοισι βασιλέως. 

ΕΔΕΝΗ 
τί τοῦτ᾽ ἔλεξας ; εἰσφέρεις γὰρ ἐλπίδας 
ὡς δή τι δράσων χρηστὸν εἰς κοινόν γε νῷν. 

ΜΕΝΈΛΑΟΣ 
,ὔ » ᾿] “ 7 

πείσειας ἄν τιν᾽ οἵτινες τετραζύγων 
»“ : ΄ ᾽ Ψ Ὁ ο ΄ ὄχων ἀνάσσουσ᾽, ὥστε νῶν δοῦναι δίφρους ; 

ΕΛΕΝΗ 
» 

πείσαιμ᾽ ἄν: ἀχχὰ τίνα φυγὴν φευξούμεθα 
πεδίων ἄπειροι βαρβάρου τ᾽ ὄντες χθονός ; 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ 
«ΚΑ ͵ 7, ᾿] ᾿] Ν 7 

ἀδύνατον εἶπας. φέρε, τί δ᾽ εἰ κρυφθεὶς δόμοις 
κτάνοιμ᾽ ἄνακτα τῷδε διστόμῳ ξίφει ; 

ΕΛΈΝΗ 
ΕῚ Ε ΒΙῸΣ ΄ "] Σ] Ν ,, ΕΝ οὐκ ἄν σ᾽ ἀνάσχοιτ᾽ οὐδὲ συγήσειεν ἂν 
Τά ΡΝ Ἁ μ᾿ - 

μέλλοντ᾽ ἀδελφὴ σύγγονον κατακτανεῖν. 



ὌΝ ὦν «πὰρ 

ΗΕΙῈΝ 

Υεῦ Πουὺν ἴο δϑοᾶρα πυιβὺ γα νοι βοῖνοβ ἄθνίβ : 
Ι [τ γοιμ Ραῦ ἢ νν}}} βῖαπα,, νν1}} ΠΟΙ τὴν Ρθᾶςθ6. 
ἢ Ῥυάγοὺ ἴο οαβ θΘοΊη γα : Βα ρρ]οαΐα 
Ογρυῖβ ἴο ργὰπῦ γαύαση ἴο αὐ που]απα. 
ΤΠοα, Ρτὰν ἐπαὺ Η γα 5 ταϊηα ἀθ 146 ππομαηροά, 
Ηδεν ψ1}} Τὸν ἔῃ γ ἀο]νεσαποα Πα] ὑπ ν Ιου 8. 
Απᾶ ἔδποι, ἀδδα 5116, 50 [87 ἃ5 1π τὴξ 1165, 
Πηρίοιϑβ ἔον σὶρ ὔθοιιβ π᾿ Οὺ 5Πα]ῦ 06 τηϊβηδιηδα. 

[χὶ. 
ΘΗΟΗΒ 

ΝΌΠΕ ΡΙΌΒΡοΥα ὄνον ὈῪ ὉΠ] ΘΟΙΙ5η6858 : 
ΤΙ υἱση θοιιβθϑ5 811] πόρε οἵ βαΐοιν ἄν 6 ]]5, 

ΠΕΙΕΝ 
ΕΥομ Ρ6Υ1] [τΟγὰ γοη τηδϊα ἃγ6 να βθοινεα, 
ΤΠοῖι, ἔου ὑπὸ τϑβϑὺ, οἵνο ΘΟ 86] το ἄδνῖβ8 
Α ραΐὺῃ οὗ βαξεῖγν δΠΠ|κὰ ἴον ἔπ 6α Δ Πα τη6. 

ΜΕΝΕΓΑΟΒ 
Ηδαυκεη. Ιπρ' Ππαϑὺ που ἀννοὶῦ θα πθαῖῃ νοη τοοῦ 
Οο-ἰητηαΐα ἢ ὑΠῈ βουνδηΐβ οὗ πε Κίπρ :-- 

ΗΕΠΕΝ 
Ὑν}ν βαγ᾽ δῦ ὑποι ὑπ|5Ὁ ὙΠΟ οἰναβῦ πἰηῦ οἵ ΠΟΡΘ8, 
Α5 ποῖ νου] νοῦ 46] νεύάποθ ἔῸν τι5 ἔνναΐη. 

ΜΕΝΕΙΑΌΒ 
Οουϊάςῦ ποῖ Ρευθαδα 6 σοῖς νυ οι οὗ ἔοαν- Ποῦ 56 ΟΥ̓ 8 
Τὸ ρἶνε ἴο τι ἃ οπαγῖοῦ πα βἰθεᾶβ Ὁ 

ΗΕΓΕΝ 
[ταϊρῦ Ρουβυδᾶο.- γεῦ ψν Παὺ ἀν81}5 οὐ" ἢϊο 
Ὑηο Κπονν {Ππ|56 Ρ]αΐπβ ποῦ, ποῖ ὅΠπ6 4116 1|᾿5 Ἰδπα ἢ 

ΜΕΝΈΓΑΟΒ 
ΑΔ Βορε]θθα Ρατ ! Ὑμαῦ 161 πΙ4 6 ἹὉΠ]η 
Απᾶ 5[αν {π6 Κίησ ψ τ ἢ ἐΠ|5 ὑννο-εασὲα ονοναν 

ΠΕΙΕΝ 
Η!5 οἰϑέθυ. σσου]Ἱα ποῦ βαβει ἔπ 6 6, ΠΟΥ ΒΡᾶγ 6 
ΤῸ 161} ἔν Ῥανροβεα τὰ οὺ οἵ ποὺ Κίη. 
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ΒΛΈΝΗ 

ΜΕΝΕΔΑΟΣ 
, ᾽ »ῸΝ ν “ Ψ] Φ “ Ἂ ἀλλ᾽ οὐδὲ μὴν ναῦς ἔστιν ἣ σωθεῖμεν ἂν 
φεύγοντες: ἣν γὰρ εἴχομεν θάλχασσ᾽ ἔχει. 

ΕΛΕΝΗ 
» " Ν » Ἷ , 
ἄκουσον, ἤν τι καὶ γυνὴ λέξη σοφόν. 

1060 βούλει λέγεσθαι μὴ θανὼν Χόγῳ θανεῖν ; 
ΜΕΝΕΛΑΘΣ 

κακὸς μὲν ὄρνις" εἰ δὲ κερδανῶ λέγων, 
ἕτοιμός εἰμι μὴ θανὼν λόγῳ θανεῖν. 

ΕΛΕΝΗ 
Ν Ἁ ᾽ὔ 2.ἃ ᾿] »Ἄ 

καὶ μὴν γυναικείοις σ᾽ ἂν οἰκτισαίμεθα 
κουραῖσι καὶ θρήνοισι πρὸς τὸν ἀνόσιον. ᾿ 

᾿ΜΈΝΕΛΑΟΣ 
σωτηρίας δὲ τοῦτ᾽ ἔχει τί νῷν ἄκος ; ; 
παλαιότης γὰρ τῷ λόγῳ γ᾽ ἔνεστί τις. 

ΕΛΕΝΗ 
Ι] -“ 

ὡς δὴ θανόντα σ᾽ ἐνάλιον κενῷ τάφῳ 
θάψαι τύραννον τῆσδε γῆς αἰτήσομαι. 

ΜΕΝΈΛΑΟΣ 
καὶ δὴ παρεῖκεν: εἴτα πῶς ἄνευ νεὼς 

1000 σωθησόμεσθα κενοταφοῦντ᾽ ἐμὸν δέμας ; 
ἘΛΕΝΗ 

- Ψ 7» Ν᾽ 77 δοῦναι κελεύσω πορθμίδ᾽, ἡ ΠΡ ΠΡ. 1} 
κύσμον τάφῳ σῷ πελαγίας ἐς ἀγκάλας. 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ 
{ἢ Φ δ Ω 5 Ἁ Ψ 2 ᾿ Νὴ 

ὡς εὖ τόδ᾽ εἴπας, πλὴν ἕν: εἰ χέρσῳ ταφὰς 
-“ .] ΄- 

θεῖναι κελεύσει σ᾽, οὐδὲν ἡ σκῆψις φέρει. 
ΕΛΕΝΗ 

,ὔ 3. ἢ 

ἀλλ᾿ οὐ νομίζειν φήσομεν καθ᾽ “λλάδα 
χέρσῳ καλύπτειν τοὺς θανόντας ἐναλίους. 

ΜΈΝΕΛΑΟΣ 
“ἮΙ. ΓῚ “" "9 5 Χ λ 

τοῦτ᾽ αὖ κατορθοῖς" εἶτ᾽ ἐγὼ συμπλεύσομαι 
καὶ συγκαθήσω κόσμον ἐν ταὐτῷ σκάφει. 
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ΗΠΕΙΕΝ 

ΜΕΝΕΓΙΑΙΒ 
Νὸὼ 50 πᾶν μὲ ψν Ππουθὶ πη υνὸ τ ρ Ὁ Θβοα 6 
ΕἸεοῖπρ ; ἴον ὑπαῦ 1 πα ὑπὸ 5θὰ Πα ἢ νυ Πο] πιθα, 

ΗΕΓΕΝ 
Ἠδδικοη.-- -ἰὔ ὑνοπηλ 5 ἢ 05 τᾶν ννἸΒογὴ ΒΡΘᾺΚ :-- 
νου] 50 ποῖ οοπβεηῦ, οσα ἀθαῦῃ, ἴῃ πᾶτε ἴο αἷς ἢ 

ΜΕΝΕΓΑΌΒ 
Ἐν} ὑπ6 ομηθη : γοῦ, 1 νου 5 τὰν ΠΕ], 
Ἀεδᾶν 1 ἃ, ογα ἀθαῖ!, ἴῃ πᾶπη6 ἴο εἰϊ6. 

ΠΕΡΕΝ 
γα, ψ ἢ 5 που Πδὶν ἀΠη6 αἴτσοβ γ}1}}} 1 τοι ὑΠ66 
Βείονε ὑπα ὑγγαμῖ, δου νγουη 5. νν Οὗ, 

ΜΕΝΕΓΑΌΒ 
ὙΠ δὺ βαϊνὸ οἵ βαίειν ἔῸΣ τι ὑνναῖπ Πα 0}} {Π|5 ἢ 
ϑοοίῃ, {πΠ6 ἀδνίοθ 15 βου] ΟΥΟΥ̓ΜΟΙῊ ' 

ΗΕΙΕΝ 
Α5 που Ππααϑὺ ἀἰθα αὖ 56ὲ, [1] ρυὰν πε Κίηρσ 
Εον Ἰθᾶνα ἴο βεπξομ [π66 ἴπ ἃ οοποίδρῇ. 

ΜΕΝΈΓΑΟΒ 
ΤῊΪ5 σγαηΐθα, μον 584}} νγα ψιτ ποι ἃ 5810 
Ἐδβοαρα Ὀν ταϊβίηρ' ὑΠ15 νοϊα ἕουα}» ἔου τὴ ὃ 

ΗΕΙΕΝ 
Α νεβ556] ψ1}1 "ὲρ, ἴο οαδὺ ὑπουθ γοι 
Τηἴο ὑΠ|6 568᾽5 ἃυῚὴ5. ΒῈΥ18]- ΟἹ 5. ἔἕου {Π66. 

ΜΕΝΕΙΑΟΒ 
Ὑ 6]] οαἰά, βδᾶνθ Βαὺ ἔον {Π|15--ἰῦ Π6 Οἷα γθὰν 
Οἱ ἰαπα τὴν ἴοιαρ, ἔα 01655 15 ὑπ ργθίθηοθ. 

ΗΕΙΕΝ 
Ναὰν, 1] νγα βαν, ὉΠ|5 15 ποὺ Η 6118 νοηΐ, 
Οη ᾿ἰαῃᾷ ἔν ῬυυῪ 50 0ἢ 85 α16 αὖ 568. 

ΜΕΝΈΤΙΑΟΒ 
ΤῊΪ5 ἴοο ὑπου τἱρῃΐεθὲ. 1 ἢ {Π6 8 θιηθρανκ, 
Απᾷ ἴῃ ὑΠ6 βάτηθ 5ῃϊ]Ρ ΠΕΙΡ ἴο βἴουν ὑΠ8 οἱ 5. 
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ΒΛΈΝΗ 

ΕΛΕΝΗ 
σὲ καὶ παρεῖναι δεῖ μάλιστα τούς τε σοὺς 
πλωτῆρας οἵπερ ἔφυγον ἐκ ναυαγίας. 

ΜΕΝΈΛΑΟΣ 
καὶ μὴν ἐάνπερ ναῦν ἐπ᾿ ἀγκύρας λάβω, 
ἀνὴρ παρ᾽ ἄνδρα στήσεται ξιφηφόρος. 

ΕΛΕΝΗ 

σὲ χρὴ βραβεύειν πάντα' πόμπιμοι μόνον 
λαίφει πνοαὶ γένοιντο καὶ νεὼς δρόμος. 

ΜΕΝΈΛΑΟΣ 
ἔσται' πόνους γὰρ δαίμονες παύσουσί μου. 
ἀτὰρ θανόντα τοῦ μ᾽ ἐρεῖς πτεπυσμένη ; 

ΕΛΕΝΗ 
σοῦ" καὶ μόνος γε ̓ φάσκε διαφυγεῖν μόρον 
᾿Ατρέως πλέων σὺν παιδὶ καὶ θανόνθ᾽ ὁρᾶν. 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ 
καὶ μὴν τάδ᾽ ἀμφίβληστρα σώματος ῥάκη 
ξυμμαρτυρήσει ναυτικῶν ἐρευπίων. 

ΕΔΕΝΗ 
εἰς καιρὸν ἦλθε, τότε δ᾽ ἄκαιρ᾽ ἀπώλλυτο" 
τὸ δ᾽ ἄθλιον κεῖν᾽ εὐτυχὲς τάχ᾽ ἂν πέσοι. 

ΜΕΝΈΛΑΟΣ 
πότερα δ᾽ ἐς οἴκους σοὶ συνεισελθεῖν με χρὴ 
ἢ πρὸς τάφῳ τῷδ᾽ ἥσυχοι καθώμεθα ; 

ΕΛΕΝΗ 
αὐτοῦ μέν᾽- ἣν γὰρ καί τι πλημμελές σε δρᾷ, 
τάφος σ᾽ ὅδ᾽ ἂν ῥύσαιτο φάσγανόν τε σόν. 
ἐγὼ δ᾽ ἐς οἴκους βᾶσα βοστρύχους τεμῶ 
πέπλων τε λευκῶν μέλανας ἀνταλλάξομαι 
παρῇδί τ' ὄνυχα φόνιον ἐμβαλῶ χρούς. 

μέγας γὰρ ὡγών, καὶ βλέπω δύο ἡ ῥοπάς: 
ἢ γὰρ θανεῖν δεῖ μ᾽, ἢν ἁλῷ τεχνωμένη, 



ΗΒ ἘΝ 

ΠΕΡΕΝ 
ΟΥ̓ 41} τπίπρθ Ομ θῆγ, πο α 5 στϑῦ ὕποι )6 ἐπ ο γα, 
Απά 41} τῃν οὔονν ὑνῃ]οἢ ἤτοι ὅπ 6 νυ οὶς ὀβοαροί. 1070 

ΜΕΝΕΙΑΌΒ 
1,εὐ πὸ Ρὰῦ αὖ ΠΟΥ τποουϊηρ5 Ππα ἃ 5}]}0, 
Απα τπὰπ Ὀγ τηδλη 5Π}} ὑπὸν βἴδμα οἱνῦ νυ") συνόντα 8, 

ΠΕΙΕΝ 

"ΓΙ5 ἔποῖι τλτιϑῦ οὐδ 8}}: 1εὉ νη ρ᾽ νας 
Βαϊ 611 {Πς 5811, δη σοοα βρεϑᾷ ἴο {πὸ Ἰκθο] ! 

ΜΕΝΕΙ ΑΒ 
ὙΠϊ5 514}} "»Ὲ, ἴον ὑῃ6 ἀοαβ ν}}}] ὁπα τὴν ἰ01]5. 
Βυὺ οἵ ψ ποῖ ν1ὺ ὑποῖι βὰν ποι Πποαγ ᾿δῇ τὴν ἀθαῖῃ ὃ 

ΠΕΙΕΝ 
ΟΥ̓ τμθῸ. ὅαν, ὑπο ἁἴομα δϑοαρθαβι ἄοοτμα : 
ΘΑ Πρ αν Ἐἢ ΑΥγοιιθ᾽ βοῖ, ἔποῖι βανν᾿ δῦ Πΐτη 616. 

ΜΕΝΕΙΑΌΒ 
Υ6α, ἀπά ὑπ658 ταρθψα θοιῦ τὴν ον οαδὺ 
5Π)4}1 υυϊζηθϑ5 ἃ5 ἴο βαϊναρε ΠΌσ ὕΠ6 νυ ΘΟ Κ, 1080 

ΠΕΙΕΝ 

1 ροοά {ἴπηθ βανεά, ἴῃ ἀη 11] {ἰπὴ6 πιΐρ Ἰοϑῖ 
ΤΠαΐ 5016 τ βοῃαηο6 τηᾶν ἔπτιν τοὺ ΤΟ ιη 6. ἔαὶν, 

ΜΕΝΕΙΑῦΒ 

Ταῖΐο {π6 ραϊαθθ ψτῦ ἢ ὉΠ6 56 5Π4}1} 1 ρα85, 
Οὐ Ργ πὸ οι! θυ ἴδυγν 5: ὑ{1πρ’ 501] Ὁ 

ΗΕΓΙΕΝ 

δῖα οἴὰν : 1ἔ πα μου] 4 {Π66 δὴν Πιυγῦ, 
ΤΗΐϊς τοῖα πα ἐπῖπε οὐ συνοσα 588]] ἰσθορ {Πδε βαΐε, 

ΟΒαΓΙ ν]}] ρδ55 νη, νν1}] ΘΠ ΘΥ τη 6. ΠαΪν, 
Απᾶ 54 016 νϑϑῦασο ἴον νυν ῃϊδθ το 65. ψν1}} (0, 
Απᾶ νη πε Ὀ]οοα-οἰδίπϑα π41] ν01}} βοᾶν γὴν ΟΠ θεῖς. 
"ΤΙ5 ἃ βρυϊη βἐυῖα, ἃ Πα ἰβϑιιθ5 ὑνγαΐη 1 566: 1000 
ΟΥ 1 πυπβὺ αἷς, 1 ρ]ουεπρ 1 πὰ ΤΟππά, 
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ΒΛΕΈΝΗ 

δ 7 - 5. “Ὁ Ν Ἁ 5 “ ἢ πατρίδα τ᾽ ἐλθεῖν καὶ σὸν ἐκσὥσαι δεμας. 
μὲ ᾽ ὃ ,ὔ 7 

ὦ πότνι᾽, ἣ Δίοισιν ἐν λέκτροις πίτνεις, 
Ἥρα, δύ᾽ οἰκτρὼ φῶτ᾽ ἀνάψυξον πόνων, 

᾽ ΄ 7 ᾽ ,ὔ Ἀ ᾽ ᾿ 
αἰτούμεθ᾽ ὀρθὰς ὠλένας πρὸς οὐρανὸν 

᾽ -“ ΄ 

ῥίπτονθ᾽, ἵν᾿ οἰκεῖς ἀστέρων ποικίλματα. 
Ἰ 7 Ὁ “ 

σύ θ᾽, ἣ ᾽πὶ τὠμῷ κῦδος ἐκτήσω γάμῳ, 
κόρη ἌΣ Κύπρι, μή μ᾽ ἐξεργάσῃ. 
ἅλις δὲ λύμης ἥν μ᾽ ἐλυμήνω πάρος 
τοὔνομα παρασχοῦσ᾽, οὐ τὸ σῶμ᾽, ἐν βαρβάροις. 

“ ᾽ - 

θανεῖν δ᾽ ἔασόν μ’, εἰ κατακτεῖναι θέλεις, 
“ ,ὔ 3 3 “- 

ἐν γῇ πατρῴᾳ. τί ποτ᾽ ἄπληστος εἶ κακῶν, 
ἔρωτας ἀπάτας δόλιά τ᾽ ἐξευρήματα 
ἀσκοῦσα φίλτρα θ᾽ αἱματηρὰ δωμάτων ; 

᾽ 5 ἱΔ »' .} ς 7 -“ 

εἰ δ᾽ ἦσθα μετρία, τἄλλα γ᾽ ἡδίστη θεῶν 
[ὰ » Λ » », ὔ 

πέφυκας ἀνθρώποισιν: οὐκ ἄλλως λέγω. 

ΧΟΡΟΣ 
Ν Ν }] ΄, ς ον Ὁ ᾿ σὲ τὰν ἐναυλείοις ὑπὸ δενδροκόμοις στρ. α 

-“ Ν ἣ, 3 ᾽ ΄ 

μουσεῖα καὶ θάκους ἐνίζουσαν ἀναβοάσω, 
σὲ τὰν ἀοιδοτώταν 
Μ Ν ᾽ , ἃ ὄρνιθα μελῳδὸν ἀηδόνα δακρυόεσσαν, 
ἐλθὲ διὰ ξουθᾶν γενύων ἐλελιζομένα 
θρήνοις ἐμοῖς ξυνῳδός, 
« ͵7] 7 , 

λένας μελέας πόνους 
Ν » ΄ ΘΑ λφ 

τὸν ᾿Ιλιάδων τ᾽ ἀει- 
δούσᾳ δακρυόεντα πότμον 
᾿Αχαιῶν ὑ ὑπὸ λόγχαις, 

ὅτ᾽ ἔμολεν ἔμολε πεδία βαρβάρῳ πλάτᾳ, 
ὃς ἔδραμε ῥόθια, μέλεα ἸΠριαμίδαις ἄγων 
Λακεδαίμονος ἄπο λέχεα 
σέθεν, ὦ “Ἑλένα, ἸΠάρις αἰνόγαμος 
πομπαῖσιν ᾿Αφροδίτας. 

δ56ο 



ΗΕΒΙΓῈΝ 

Οἵ 566 ἔπε Ππομθὶαπα ἀπ τϑάδθεμῃ ἢν [1{δ6. 
Ο Θιδεϑη, γηο γοϑίθθῦ οα {πΠῸ οοὰοἢ οἵ Ζειιδ, 
Ηξετὰ, ἴο πᾶ ρΡ]655 ὕνγαϊη σγαπῦ ρᾶιι56. ἔγομ 1115, 
γε Ργᾶνγ, νυ Ὁ} ἀυτὴβ ἤπηρ᾽ ἀρνναγαὰ ἴο ὑπ 5κυ, 
ΤῊ πιαπβίοη νυ Υ παρ] νυ 1}}} ἀγα βαϊιθβ οἵ βἴαυβ. 
Απᾷ ὕμποιι, ΒΥ τηΐπα Παπα ππΠοὺ οἵ θδδαΐγ᾽ 5 ΡΥ ΪΖθ, 
Ογρυῖβ, Π᾽ο μ᾽ 5 ομ114, ἀοβδύγου τὰ6 ποῦ ! 
ἘπΟῸΡΉ {Π|Ὲ βοαῦπο ἔποι Ππαϑὺ ἄοπο πα πεγθϊοίουθ, 
Τ ηἤϊπρ' τὴν Πᾶϊηθ, ῃοῦ 16, ἴο ΔΙΊΘῚ ΤΠ6Π: 1100 

Βιυΐ 1εἴ τὴς ἀἷθ, 1 115 τ ν ψν.}}] ἴο 5]1αν, 
Ι͂ῃ Ποιηεθ]απα. ὙΠ ν, ἰπϑαϊαΐα οὗ στον, 
Ποσὺ ποῖ ἀ56 ἰονεβ, ἀθοοῖβ, πα σι ]ε 5 ἱπνεπ- 

108, 
Απᾷ Ἰονε- 50 6115 ἀδὺῖκ 1} ]οοα οὗ ἔϑγη1]165 ἢ 
γνουϊάσι {ποὺ ἴἢ πηδαϑιγα σοῖηθ, ποι νοῦ ἴο 6 Π 
ΕἸ56 Κἰπάοϑῦ οὔ π6Ὸὸ οὐδ : 1 Ποῖα {Π15 ἔγαῦῃ. 

[Ἐα1. 

σΗηοῦΒ 

Ο ἴδοι ἴῃ ὑπῖηα Π4}15 οὔ βϑοηρσ' αἰ ας, Ὁ Σ Τὴ 

ὕπάον {πε ργθεθηννοοῦ ἰθᾶνοβ ἀθθρ- ἰαϊηρ, 
Ι 41] {π66,1 Πα], 

ΝΙρ  ἴπρα]θ, ααθθη Ὀγ ἔμν ποῖθϑ νγοο- ὉΠ} }]Π]Π1ὴρ’ 1110 
ΟΥ̓ Ξοηρ-ἰτ45, οοτηθ, ἐμῃγοιρη ἐμν Ὀγόνγαι ᾿ῃγοαῦ ὑγ}}]ΠΠπιρς 

Νοῖεβ ἐππηδα ἴο τὴν νυνὶ}, 
Δ5 οἵ Ηε]επ᾿ 5 συἱοῦ ἀπ ραΐῃ 

ἀπά οἵ Πίαπη᾽ 5 ἀδιρ  οΥβ᾽ ἔθ 5 
Ι 5ἷπρ, πονν ἔΠ6Ὺ βἰοορεα ἐπθιὰ ἴο ἐΠγδ] ουη᾽ 5 οΠαΐη 

Βεμρθαῖῃ π6 Αομάθδη 506 818. 
ΤΠῈν ψεῦο ἀοομπιθά, ψ ]θπ ἔτουι ϑρανία ἤθοίηρ ΠΙεα 
Ρατὶς, πὸ θυ ἀθρτοουη δοουνβὲα, [ο τἀ 8 
ΟεΥ ὑπθ ξρατα- ]οββοτηθα. ρ]αίη, ἕο. ὑπ8 Ῥυϊατα θ᾽ 

Ὀ8ηε--- - 
Ο Ηδεϊοῃ, ἰδ βθοιηθὶῃ ἃ5 ἔμοὰ νγεσὺ πὸ θυ146, 1190 

Απᾷ {ΠῸ Τονο- άθθη βἴθειβ! 

πότ 

ΥΟΙ» 1» οο 
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1140 

ΒΛΕΝΗ 

πολλοὶ δ᾽ ̓ Αχαιῶν ἐν δορὶ καὶ πετρίναις ἀντ. α΄ 
ῥιπαῖσιν ἐκπτνεύσαντες “Αὐδαν μέλεον ἔχουσιν, 
τάλαιναν ὧν ἀλόχων 
κείραντες ἔθειρων' ἄνυμφα μέλαθρα δὲ κεῖται" 
πολλοὺς δὲ πυρσεύσας φλογερὸν σέλας ἀμφι- 

ρύταν 
᾿υὔβοιαν εἷλ᾽ ᾿Αχαιῶν 
μονόκωπος ἀνήρ, πέτραις 
Καφηρίσιν ἐμβαλὼν 
Αὐγαίαις τ᾽ ἐνάλοισιν ἀκταῖς, 
δόλιον ἀστέρα λάμψας. 
ἀλίμενα δ᾽ ὄρεα Ἰ Ἱμέλεα βαρι Βάρου στολῶς, 
ὅτ᾽ ἔσυτο πατρίδος ἀ ἀποπρὸ χειμώτων πνοᾷ 
γέρας οὐ γέρας, ἀλλ᾽ ἔριν 
Δαναῶν νεφέλαν ἐπὶ ναυσὶν ἄγων, 

εἴδωλον ἱρὸν ρας. 

ὅ τι θεὸς ἢ μὴ θεὸς ἢ τὸ μέσον, στρ. Αἱ 
τίς φησ’ ἐρευνήσας βροτῶν 
μακρότατον “πέρας εὑρεῖν, 
ὃς τὰ θεῶν ἐ ἐσορᾷ 
δεῦρο καὶ αὖθις ἐκεῖσε 
καὶ πάλιν ἀντιλόγοις 
πηδῶντ᾽ ἀνελπίστοις τύχαις ; 
σὺ Διὸς ἔφυς, ὦ ᾿λένα, θυγάτηρ" 
πτανὸς γὰρ ἐν κόλποις σε Λή- 
δας ἐτέκνωσε πατήρ. 
κατ᾽ ἰωαχήθης καθ᾽ ᾿᾿ΕὉδλλανίαν 
ἄδικος, προδότις, ἄπιστος, ἄθεος" οὐδ᾽ ἔχω 

1 ΜΕ. γϑαάϊηρ, θαὺ ὑοχῦ πποονίαϊῃ : {86 βὑγαϊηθα του ργοία- 
{}10 ““νυυθθο θα] ν βύγθννη νυ ἹὉΠ 0}: 6 5Ρ0115 οὐ ΤΎον "ἢ (ἕλοι {18 
νυ θοκοα Ποῦ) οῖνϑϑ ΡΠ 05 ὑπ ΟὨ]Κ γϑ]θνϑηῦ 5656, 

502 



ΗΒΓΕΝ 

Αμα Λοϊαθδηβ τηδην, Ὀγν δἴομθβ ἀουνη-]οαλῖν (4π|. 1) 

Απᾶ Ὀγ 5ρθδν-ὉΠυπβὺβ Βρ6 6, αὐτὸ ἴῃ Ηδήος δ] θορίηρ ; 
Απα ἴῃ βουτον ἴοι πε 56 

γγὰ5 {Πι| ῖν ννῖν δ᾽ Παἷν 5ΠοΥ ἴὰ ὑΠποῖν νυν ον δα ον ο 5; 

Απα {πὸ θεὰοοι-} ρ 5. ο]αγοα οα ὑπ Ποδα]α θη] ὑπᾶῦ 
Ἰοννοὺβ 

Ο᾽ εν Τὰ θοθδη 5685 ; 

50. ὑπαῦ Ἰοπθ νογάρου  Παυ]6 

Μίδαν αγοοῖκβ οὴ (ρου θιιθ᾽ Βοδ 1" 

Απα Αορθδῃ 5κουυο5 γῇθυα τυ 1] βὰν συν 7164, 1180 

Ὑγπθη πὸ Τὺ παῦ ὑγθϑο μουν -σ αι, 

Απᾶ Ὀγ Ππάᾶνθη]θβ5 οἰΠ΄5. Μ ΘΠ δι Παῦ ραβοθα 

Πυῖνϑι αἴαν ἔτονὴ ἷ5. απ Ὀγ {Πα Ὀ]αοῦ 

ὙΥΊῸ ἢ ΠΪ5 ΡΥ1χ6---πὸ ΡΥ1Ζ6, θαὉ θν Ηθια 5 ἀθνίος 

Α οἹοπα -νγαῖθ ἢ ἰηἴο ὑπὸ τ] - "ἰθὺ σαοῦ 

ΟΥ̓ τς ᾿θαηδδηβ᾽ πγᾶγ. 

(ϑ». 2) 

ὙΠΟ διῆοῃρ' πΊ6 ἀγ6 βὰν ὑΠπᾶῦ 6, ἜΧρ]ουηρ' 

Ἐνϑη ἴο Ογραύοη᾽ 5 [ἀυ  Π ϑὺ ΠΠ10-]1π6, 

Ενεν παῖ ἔουπα ὑπΠῸ Οοά οἵ οὐ Δἀουίηρ, 

ΤΠαὺ νυ ΐο 15 ποὺ αοᾶ, οὐ {πες Πα]ξ-αϊνιηε--- 1140 

ὙΠΟ, παὺ θεά θῦ ὑμ6 ἄδοῖθος οἵ Ηβανοι 

Τ115 νὰν 4 πα ὑπαῦ ἴῃ ΠΟΡΘ]685 ἔπτη 01} συνὰγε ἢ 

Παυρ ἴεν οὗ Ζειβ ατὖ που, ἴο 1,6 ροἵνεμ, 

ΗΕεἸθη, Ὀγ Πΐπι νοι ὑΠοβ6 ϑυνΠ- Ῥ] αΠη65 ΔΙ Υαγο : 
Υεὺ ννουῦ ὑποὺ οὐγ86α ---ἰ {ὐηγίσἠίοοιιδ, σοι -ἰθορίδίις, 

Ττγαϊίγο55, τι ζαϊ 655," Η 611ὰ5 ἀδοιηθα ἐῃγ ἀπε ! 

ι ΝΕΡΙΠ5. Παβῦ]ν Ἰοδῦ ΤΊον ἴῃ ἃ Πβμϊηρ-θοαῦ, Ῥθέογθ ὑΠ6 
ατοοὶς ἤρθοὺ βα1164, ὕο Ὠλαϊκο Β15 ῬΥ ΡΥ ΘΌΙΟΠΒ ἔου Ὑνθο κίηρ 10. 
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ΒΛΈΝΗ 

φᾷ Ν [ “ 3 19 “-“ 

τί τὸ σαφές, ὅ τι ποτ᾽ ἐν βροτοῖς. 
᾿ ᾿ : 1160 τὸ θεῶν ἔπος ἀλαθὲς εὗρον. 

» . Ν » ὌΝ 7, 5» 

ἄφρονες ὅσοι τὰς ἀρετὰς πολέμῳ ἀντ. β' 
κτῶσθε δορὸς ἀλκαίου λόγχαι- 
σιν καταπαυόμενοι πό- 
νους θνατῶν ἀμαθῶς. 
εἰ “γὰρ ἅμιλλα κρινεῖ νιν 
αἵματος, οὔποτ᾽ ἔρις 
λείψει κατ᾽ ἀνθρώπων πόλεις. 

ἃ Π (δος γᾶς ἔλ, 1 θαλά Ἱ ἃ Πριαμίδος γᾶς ἔλαχεν ᾿ θαλάμους, 
ἐξὸν διορθῶσαι λόγοις 

Ν ν Θ᾽... Ὁ ͵ὔ 

1160 σὰν ἔριν, ὦ ᾿λένα. 
- 2 ἰδ Ν “ 7 Υ, 

νῦν δ᾽ οἱ μὲν “Αιδᾳ μέλονται κάτω, 
τείχεα δέ, φλογμὸς ὥστε Διός, ἐπέσυτο φλόξ, 
ἐπὶ δὲ πάθεα πάθεσι φέρεις 

ἋΣ ᾽ὔ 3 " » »" Ἵ ἀθλίοις ἐν συμφοραῖς αἰλίνοις. 
ΕΘ ΠΕΝΟΣ 

ὦ χαῖρε, Ὁ πατρὸς μνῆμ᾽ ἐπ᾽ ἐξόδοισι γὰρ 
ἔθαψα, ΤΙ ρωτεῦ, σ᾽ ἕνεκ᾽ ἐμῆς προσρήσεως" 
ἀεὶ δέ σ᾽ ἐξιών τε κεἰσιὼν δόμους 
Θεοκλύμενος παῖς ὅδε προσεννέπει, πτάτερ. 
ὑμεῖς μὲν οὖν κύνας τε καὶ θηρῶν βρόχους, 

1170 ὃμῶες, κομίζετ᾽ εἰς δόμους τυραννικούς" 
Α, 3. .9 Ν ἕ 5 , ,ὔ 

ὦ δ᾽ ἐμαυτὸν πόλλ᾽ ἐλοιδόρησα δή" 
οὐ γάρ τι θανάτῳ τοὺς κακοὺς κολάζομεν. 
καὶ νῦν πέπυσμαι φανερὸν “Βλλήνων τινὰ 
εἰς γῆν ἀφῖχθαι. καὶ λεληθέναι σκοπούς, 
ἤτοι κατόπτην ἢ κλοπαῖς θηρώμενον 
“Ἑλένην θανεῖται δ᾽, ἤν γε δὴ ληφθῇ μόνον. 

1 ΚΙΡΟΠΠΟΗ͂; ἴον Μ55. αὖ... . ἔλιπον, 

564 



β ΗΕΓΕῈΝ 

Νουρ ΝΣ 1 Ππα οογέαϊμι, [Ὁ ἃ}1 τὰ’ 5 βαυτη βίπσ : 
Οὶν Οοαβ᾽ ννουβ αν Τ ἐοαπα υὐξοτ-ἔστιο. 1150 

(λπι. 2) 
Μδάϊμηδῃ, 4}}] γα ψοῸ βύγίνο Ὁ τη] 05 ΡΟ ΟΠ 5 

Βαυυῖηρ᾽ ννἹὉΠ 5ΠοοΙκς οὔ Ιᾶποοβ, βεθ κίηρ' θαθ6 
ΘΕΠΒΘΙΘΘ5ΙΥ 50 ἔἸῸ ΠῚ ΡΠ] πο ΟΥ̓ ΠΠ{π᾿5 θυγ θη ! 

Νενου, 1 Ὀ]οοα ["»Ὲ δυθίτγθββ οἵ ρβᾶςθ, 
ΘΕ 16 θαῦννθθη ἔονν 5 Οὗ 6 518}} ἢμημα δὴ δα ϊηρ: 

0, 'λονν 15 σὕουμη ΟΕ Ποπιο5 οὗ Πίασα Ὀγα]κο,1} 
δα, ὑποιρ}ν [λιν νον 5. τηἱρηῦ οποθ ἤᾶνα ψ οιρἢῦ 

ἁτηΘ ΠΠπς,, 
ἨεἸδϑη, οἵ ψτοπρ,, οἵ παν 6] Ὸν ἔπν βάτο ! 1160 

Νον ἃΓ6 ΠΟΥ 50η5 ἴῃ ἀθρε}5 οἵ Ηδάδ5 Ἰγίπηρ'; 
ΕἸΔΙ 6. ο᾽δὺ ΠΕ νν8}}5 Ἰδαρῦ, {κὸ Ζειιθ᾽ Ἰανη-ο] ΔῈ : 

ὑοθ5 ἀΡρΟὴ ΜΟ65, ἀπ ππηἴο οαρύϊνοϑ ϑρἢϊπρ; 
ΒΌΓΘΥ ΔΙ ΟὕἸΟ ΤΙ 5. 501}]-- -ἰὴν οΥβῦς ὑπὸ ν νου. 

πίον ὙΠΕΘΟ ΜΈΝ υΒ, γοϊξ ποιεῖς, ἀπε αἰἑοηαιαηίδ δαννι- 
ἤπιο᾽ Ἰυθαροηδ, ποία, δροῖίς ΟΓ 6 οἰαδο, οἰο. 

ΤΗΞΟΟΙΥΜΕΝΟΒ 
ΗΔ1], μὴν δἰ δ᾽ 5 ὑου} "-- [ῸΥ δ τὴν ρμαϊασα- σαΐθ, 
Ῥγούειβ, [ θαυ θα [ῃ66, το σγϑοῦ {Π66 50 : 
5111] ἃς 1 δηΐεὺ ἀηα ρᾶ85 ἔοσο ἢ πλῖμ6 ἢ8]]ς, 
ἼΤΠΕε, ἔλέμον, 1 τ γ βοὴ ΤΠ οΟΙ γα πτβ Π41]. 
Ηο γα, τὴν τηδθη, {π6 Ποιιηάς ἀπα Πιυιπίϊηρ-ποὔβ 
[0πἴο ὑπ ρϑ]δοθ- θη 6 15 [αῖκ 6 ἀννᾶν. 1170 

[Παθιριὲ αἰοπἀπίς. 

Μδην ἃ ἐϊπιθ πᾶνε 1 τερτοόδο δα τηνβο 
ΤΗδὺ Πᾶνα Ραπἰσῃ δα ποῦ γοὴ Κπᾶνοϑ ΨΊΠ ἀθδῦ]ι ! 
Το, πον 1 θᾶ οὗ βουηβ αὐδακ Ὄρθηὶν 
(ὐοπηε ἴο τὴν ἰὰπα, 6] πα ϊπρ' 811 τὰν οτιαγας,--- 
ΒΟΠΊΘ ΡΥ, ΟΥ̓ ὁπ6 ὑπαῦ ῥγον]5 ἴο Κίάπαρ 6 πο 6 
Ἡε]εη. ὮὈΪε 5141} Π6, 50 Βα "αΐ θὲ οαυρῃν. 

1 16 ἰοχὺ βθϑηὴβϑ Πορϑίθββν οουταρῦ, 1 πᾶν [ο]]ονγοᾶ 
Φουτϑιη 5 ΘΟ" οὔτι 6 ἃ8 ὕ0 ΚΘΠΘΓΆ] ΕΘ Η56, 

ΕΣ 
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566 

ἘΛΈΝΗ 

ἔα; 
5 ᾿ .« »᾿ ", , ἀλλ᾽, ὡς ἔοικε, πάντα διαπεπραγμένα 
εὕρηκα: τύμβου γὰρ κενὰς λιποῦσ᾽ ἕδρας 
ἡ Τυνδαρὶς παῖς ἐκπεπόρθμευται χθονός. 

3. τῇ ἴω “ ,ὔ 3. «Ἐ, εὖ ὠή, χαλᾶτε κλῇθρα: λύεθ᾽ ἱππικὰς 
φάτνας, ὀπαδοί, κἀκκομίζεθ᾽ ἅρματα, 
ὡς ἂν πόνου γ᾽ ἕκωτι μὴ λάθῃ με γῆς 

-“ 3) .,5 Ἦν..9.9.1 57 - 5 Ψ 

τῆσδ᾽ ἐκκομισθεῖσ᾽ ἄλοχος, ἧς ἐφίεμαι. 
ἐπίσχετ᾽- εἰσορῶ γὰρ οὺς διώκομεν 
παρόντας ἐν δόμοισι κοὐ πεφευγότας. 
αὕτη, τί πέπλους μέλανας ἐξήψω χροὸς 
λευκῶν ἀμείψρασ᾽ ἔκ τε κρατὸς εὐγενοῦς 
κόμας σίδηρον ἐμβαλοῦσ᾽ ἀπέθρισας 
χλωροῖς τε τέγγεις δάκρυσι σὴν πεαρηίβαι, 
κλαίουσα ; “πότερον ἐννύχοις σεσεισμένη ἢ 
στένεις ὀνείροις, ἢ φάτιν τιν᾽ οἴκοθεν 
κλύουσα λύπῃ σὰς διέφθαρσαι φρένας ; 

ΕΛΕΝΗ 
ων ΄ 3 5» δὰ ἘΦ 73, 7 3. Ὁ 

ὦ δέσποτ᾽, ἤδη γὰρ τόδ᾽ ὀνομάζω σ᾽ ἔπος, 
Μ “ 5) Ν ᾽ 7 ΒΝ, τ 

ὄλωλα" φροῦδα τἀμὰ κοὐδέν εἰμ᾽ ἔτι. 

ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ 
ἐν τῷ δὲ κεῖσαι συμφορᾶς ; τίς ἡ τύχη ; 

ΕΛΕΝΗ 
Μενέλαος---οἴμοι, πῶς φράσω ;---τέθνηκέ μοι. 

ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ 
5 7 ’ὔ -“ ᾽ οὗ ᾿] » “ 

οὐδέν τι χαίρω σοῖς λόγοις, τὰ δ᾽ εὐτυχῶ. 
ΕΛΕΝΗ 

ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ 
πῶς οἴσθω; μῶν σοι Θεονόη λέγει τάδε ; 

1 Ναδῖοῖὶς : ἴον πεπεισμένη οὗ ΜΝ. 
Ξ5.Α Ἰπηθ Πδ8 Ὀθθὴ Ἰοϑὺ ἤϑγ (Π θυ δ η})ἅ 



ΗΕΓΕΝ 

ΗακΑ! 
1,0, ἃ}1 την Ρ]αη5, πη θβϑθουηθίῃ, Πᾶνα 1 Του πα 
Ευαβίγαῦϊο !-- ον ΥΠπάδγιβ᾽ οἢ1]α Πα Ἰον ΠΘὺ σθαξ 
Βγ {ππῸ ἴοι νοϊά, ἃπα ἔομὰ ἐπ6 Ἰαμα Πα ἢ ΘΑ 1]166 ! 
ὙΥΠμαῦ μο  ππραν ἐπα σαΐοϑ !---ἰοοβα {του {Ππ|6 οἐ8}}5 1180 
ΤῊΣ 5ἰεθάβ, τη δ πο ἤτη θη !---Ὀγΐηρ ὑπ οΠανϊοῖβ 

Του, 
ΤΠαῦ ποῦ ἔρον μαΐηβ ἀπευϊεα Ὀν τὴθ ὑπ να 
ΙἸοηρ ἴον την Θβοᾶρα {Π6Ὸ Ἰαη πππλα ]οο. 
Νὰν, μο]α γουν παπᾶ 5 [566 ψνΠοη} τνα υγοι]α ΟΠ α86 
ΤΠ θτα ἴῃ ἐπ Ρδ]ασα βἰαπαϊηρ, πουνῖθο Ηδα. 
1ἰρ-Θη Υ ἨΈΠΕΝ. 
ΤΠοῖ, ἢν Παϑὺ ποῖ αὐξῖθα ἔπ 6 6 ἴῃ ἀαυὶς ΤῸ }065, 
ΤῊΣ πνῃϊΐα οαβϑὺ οὔ, ἀπα Πα ὑπ ν απ θηϊν Ποδα 
Ηαϑῦ ποῦ ἡ Ἱἢ συνθθρ οἵ βῦθοὶ ὑπ ν ἔγθββθβ 5Π017}, 
Απᾶ ννεἰζεϑῦ τυ δἢ ἔαϑυ-ϑυγθαγηΐηρ ὕθανβ ΤΠ ν ΘΠ 6 6Ἰκ5 
γγεερίῃηρ ἢ Μουγπ᾽ δῦ ποι Ὀν νἰϑίουβ οἵ ὑπ πῖσηῦ 1190 
50 1]- 5 ΠΑ] 6, ΟΥ᾽ ἔῸΣ βοῖὴς ἀγθδα ᾿πυνασὰ νοΐοα 
Ηδεατιά, 15 ὑπ γ 5ρ 1 ὑππ5 αἰβύγαιρην 10} ουἹοῦ ὃ 

ΗΕΙΕΝ 
Μν Ιονὰ, ἴον μον Γ πᾶτηα ὑπΠ66 ὈῪ {Π||5 Πάτη6,--- 
[Ππάοπα !-τηη 6 ΠΟρ65 ἃτ6 ἢεα ; 1 ἀπὰ Ρὰῦ ποιρ] δ ! 

ὙΠΕΟΟΙΥΜΕΝΒ 
Ιη ψ Παῦ δῆ] οὔϊοπ Ἰδοὺ πο ἢ ΟΥ̓ Παῦ παῖ Ππαποθα ἢ 

ΗΕΤΕΝ 
Μεποῖδιιβ----πγοθ᾽ 5 τη6 [---ἢονν ἴο 5ροαὶς 10 Ὁ --αοδᾶ ! 

ΤΗΕΒΟΟΠΥΜΕΝΟΒ 
ΤΙ εὐ ρ ἢ ποῦ αὖ την νγουᾶβ, γϑῦ Δπὶ Ὀ] Θβῦ. 

ΗΕΙΕΝ 
[1,εῦ τὴν Ἰονα ρανάοη ἐπαὺ 7 7ον ποῦ---γοῦ.}} 

ΤΗΕΒΟΟΙΥΜΕΝΒ 
Ηον Κπον δὲ ἐποὰ ὃ Ηδΐῃ ΤΠπεοποῦ το] ἐπ66 {Π15 ἢ 

1 Τηβογ θα σοπ͵θούα ΠΥ ὕο ΒΌΡΡΙΥ {Π|6 Ἰδοιιηᾶ. 
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ἘΛΕΝΗ 

ΕΛΕΝΗ 
΄ ᾿Α “ Ν Πόν Κι ὁ κείνη τέ φησιν ὅ τε παρὼν ὅτ᾽ ὥλλυτο. 

ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ 
[2 Ν “ ᾿ “Ὁ5..,.» , “- 

ἥκει γὰρ ὅστις καὶ τάδ᾽ ἀγγέλλει σαφῆ ; 
ΕΛΕΝΗ 

ἥκει: μόλοι γὰρ ὡς ἐγὼ χρήζω μολεῖν. 
ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ 

ἐᾷ 2 7 μα ἡ“ “ “ Λ τίς ἐστί ; ποῦ ᾽στιν ; ἵνα σαφέστερον μάθω. 
ΕΔΕΝΗ 

ε ἃ ΟΣ» ὅδ᾽ ὃς κάθηται τῷδ᾽ ὑποπτήξας τάφῳ. 
ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ 

Λπολλον, ὡς ἐσθῆτι δυσμόρφῳ πρέπει. 
ΕΛΕΝΗ 

Μ [οἷ Ν 3 Ν ΘΟ ΥΝ , οἴμοι, δοκῶ μὲν κἀμὸν ὧδ᾽ ἔχειν πόσιν. 
ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ 

Ἂν 2. ὁ - 

ποδαπὸς δ᾽ ὅδ᾽ ἁνὴρ καὶ πόθεν κατέσχε γῆν ; 
ΕΛΕΝΗ 

᾽ “ - 

“Ἑλλην, ᾿Αχαιῶν εἷς, ἐμῷ σύμπλους πόσει. 
ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ 

θανάτῳ δὲ ποίῳ φησὶ Μενέλεων θανεῖν ; 
ΕΛΕΝῊΗ 

οἰκτρόταθ᾽ ὑγροῖσιν ἐν κλυδωνίοις ἁλός. 
ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΞ 

- “, ΄ ΄ὔ 

ποῦ βαρβάροισι πελάγεσιν ναυσθλούμενον ; 
ΕΛΕΝΗ 

᾿ ) ΄ 3 , Ν Υ 

Λιβύης ἀλιμένοις ἐκπεσόντα πρὸς πέτραις. 
ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ 

καὶ πῶς ὅδ᾽ οὐκ ὄλωλε κοινωνῶν πλάτης ; 
ἙΛΈΝΗ 

1 ἴω ,ὔ ιν Ε] » 7 ἐσθλῶν κακίους ἐνίοτ᾽ εὐτυχέστεροι. 
ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ 

λιπὼν δὲ ναὸς ποῦ πάρεστιν ἔκβολα ; 



ΗΈΤΓΕΝ 

ΗΕΓΕΝ 
Ἐνβῃ 516, ἀπ δ ψηῸ Πδπ Πς αἰθα τνὰβ Π 6 Υ6. 

ΤΗΒΟΟΙΥΜΕΝΟΒ 
Ηονν, 15 ὁπ6 Πϑῖα ἴο [6}] {Π158 οουξαϊηϊν ἢ 

ΗΕΓΕΝ 
9. Ποτα :--πνοῦ]ᾶ ᾿6 πρὶ] δ ΘΟΠ16 ἃ5 7 ἄἀδϑίνα ! 

ΤΗΠΟΟΎΥΜΕΝΟΒ 
ὙΠΟ 15 "6 ὃ---νΠοτο ὃ---πἰμαῦ 1 ΡῈ σου θα. 

ΗΕΓΕΝ 
Υοὴ πλπ Ὑνη0 δἰ ὑδοῦἢ οουνουϊηρ αὖ {Ππ|ὸ ΤΟ }". 

ΤΗΒΟΟΙΥΜΕΝΟΒ 
ἌΡοΙΙο !--Ἰο, μονν την θα ἢ νοϑῦια ΘΠ ον! 

ΗΕΓΕΝ 
ΑἸ Π16, 50 5ποννθῦῃ πον τὴν ἰονα, 1 γε θη ! 

ΤΗΕΟΟΙΥΜΕΝῸΒ 
Οὐ ννῆαῦ Ἰαηᾶ ὃ-- -ἀη ψΨ Ώδπος βα]] θα ᾿γ6 τὸ οἷα 5Π016 ἢ 

ΗΕΓΕΝ 
ατοοκ, δὴ Δόμάθδη, 5ῃϊριηαῖε οἵ τὴν Ἰογά. 

ὙΠΕΟΟΙΥΜΕΝΤΙΒ 
Βν ψμὰῦ ἀθαῦ}} βὰγϑ ἢ6. ΜϑποΪδιβ αἰθα ἢ 

ΗΕΓΕΝ 
Μοϑὺῦ ρἰ θουβ]ν, ἰῃ ὙΠ] πη πρ᾽ βασρα οὐ ὈΥΪη6. 

ΤΗΒΟΟΘΙΎΜΕΝΟΒ 
Απᾶ ψΠθῖς οἡ. 8]16 ἢ νναῦθυβ νογαρὶηρ ἢ 

ΗΕΓΕΝ 
Οἱ ᾶνθη] 685 τΌο]ς5 οὗ Γὰρ γα οαβὺ ἀναγ. 

ΤΗΕΟΟΙΠΥΜΕΝΟΒ ' 
Ηονν ρει} 566 {Π||8 τηδὴ ποῦ, γῆ 5ῃυδα 5 νογαρδ ὃ 

ΗΕΓΕΝ 
ἍΜ Ώ1]65 ἀγα {πΠ6 ῬΆ56-θοΥ τονε ἔῃδη Πουοθ5 Ὀ] 6ϑῦ. 

ΤΗΒΟΟΙΥΜΕΝΟΒ 
Απά, πὐῦπεν ἔαυϊηρ, νἤθγα ἰθρ Πα πὸ ψ δος ἢ 
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ΒΛΈΕΝΗ 

ΕΛΕΝΗ 
ὅπου κακῶς ὄλοιτο, Μενέλεως δὲ μή. 

ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ 
ὄλωλ᾽ ἐκεῖνος" ἦλθε δ᾽ ἐν ποίῳ σκάφει ; 

ἘΛΕΝΗ 
ἴω 3 δὲῳ 5 , δον 9. , ς » ναῦταὶ, σφ᾽ ἀνείλοντ᾽ ἐντυχόντες, ὡς λέγει. 

ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ 
[ον Χ Ν Ν Υ; ᾿ “ ΄ ΄ ποῦ δὴ τὸ πεμφθὲν ἀντὶ σοῦ Τροίᾳ κακόν ; 

ΕΛΕΝΗ 
νεφέλης λέγεις ἄγαλμ᾽ ; ἐς αἰθέρ᾽ οἴχεται. 

ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ 
( ( “- 1290 ὦ ΤΙρίαμε καὶ γῆ Τρῳάς, ὡς ἔρρεις μάτην. 

ΕΛΈΝΗ 
᾿ Ν “ἢ 7 ,) 

κἀγὼ μετέσχον Τ]ριαμίδαις δυσπραξίας. 

ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΞ 
΄ 3. εεϑῇ » ΕΝ ΄ , πόσιν δ᾽ ἄθαπτον ἔλιπεν ἢ κρύπτει χθονί; 

ΕΛΕΝΗ 
» ἊἋ 2} Ν “ 3 “ ΄ ““ 

ἄθωπτον" οἱ ᾿᾽χὼ τῶν ἐμῶν τλήμων κακῶν. 
ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ 

“ » “ ΞΔ ΄ὔ Ὰ , 

τῶνδ᾽ εἵνεκ᾽ ἔταμες βοστρύχους ξανθῆς κόμης ; 
ΕΛΕΝΗ 

, 7 ᾿ Ὡ ἄν 5 ᾽ὔ ᾽ ΑΔ ΆΥΣ κς 

φίλος γάρ ἐστιν, ὅς ποτ᾽ ἐστίν, ἐνθάδ᾽ ὦν. 

ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ 
᾽ - Ν Ὁ Ν , ὀρθῶς μὲν ἥδε συμφορὰ δακρύεται ; 

ΕΛΕΝΗ 
5 » “ “- ΑΥ γϑ - 

ἐν εὐμαρεῖ γοῦν σὴν κασιγνήτην λαθεῖν. 
ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ 

Ε] “ “ 3 , 3.5.8 2 , 4 οὐ δῆτα. πῶς οὖν ; τόνδ᾽ ἔτ᾽ οἰκήσεις τάφον ; 
ΕΛΕΝΗ 

Π - , ᾿] - 

τὶ κερτομεῖς με, τὸν θανόντω δ᾽ οὐκ ἐᾷς ; 
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ΠΕΙΕΝ 

ΗΕΓΕΝ 
ὙΠ ον χὰΐ βαῖσθ Ὁ "- Βα ποῦ ΜΘ Ϊδιιβ 

ΤΗΠΟΟΙΥΜΕΝΒ 
πίη Πα 1}} βεἰχθα Πΐμι. ὙΥ μαὺ 5} ρ Ὀγοιρην ἘΠ|5 λα 

ΗΕΙῈΝ 
ϑόιηθ, νογρίηρ,, Το πα ἴοοῖ Ὠΐμπη πρρ, μῈ βαῖθῃ. 

ΤΗΕΒΟΟΠΥΜΕΝῸΒ 
ὙΠ οΥ 6 ἴα ἐπαῦ θᾶπ6, ἴῃ τ᾿ ν βἰθδα βϑηὺ ἴο Τὸν ὃ 

ΗΕΙΕΝ 
Π6 οἹοια -ὐνγαῖ τ γπθαπ᾿ δῦ ὑπο ὃ [πἴο αἷν ᾿ὑ ρμαςϑεί, 

ΤΠΕΟΘΟΙΥΜΕΝῸΒ 
Ο Ρευίδιη, γον] απ, χὐὐϊπ θα 41} ον ποιοῦ 1290 

ΠΕΙΕΝ 
Ττοο πᾶνε 5ναγθα ὑπὸ Ῥυϊαυ 5 4ανὶς ἀΟΟΠη. 

ΤΗΕΒΟΟΙΥΜΕΝΒ 
Το πὸ ἀπ ν Ἰονα πῃ) γε 4, οὐ δητουη θα Ὠΐμὴ ὃ 

ΠΕΙΕΝ 
{Ππ|0υ]166--πνοθ ἰἴς τη6 ἢ ΑἸας πΐηθ 11]ς ! 

ΤῊΠΟΟΠΥ ΜΕΝ 
ΕῸν {115 οαιθα Παϑὺ ὑπο 5ἤονπ ὑῃν οο] θη Παὶν ἢ 

ΗΕΙΕΝ 
Υεα, ἄθαν Π6 15, ψν παΐθ᾽ οὺ ΠῈ "ὲ---ἢθ ἰς λεγο. 

ὙΠΕΟΘΟΙΥΜΕΝΙΒ 
15. ΕΠ1|5 τη ἰϑ!Ὀυξιιγδ γ6Ὰ], {πὴ ὺ] ὕδαγβ πηξοϊρηθα ἢ 

ΠΕΙΕΝ 
Ο γνϑὰ, ἔῃ γ ϑἰϑίθυ᾽ 5 Κθὴ ὑνεσα ΠΟ ΜΕΥ ᾿βοαροα ! 

ΤΗΒΟΟΠΥΜΕΝΒ 
Νὰν, βοοίῃ. Ηονν ἔπη ἢ ὙΠῸ αν 61} θν ὉΠ15 Το Π}}} 5{1]]} 

ΠΕΈΓΕΝ 
ὙῊΥ πιοοκ τηθ ἢ [(δὰνὰ {πὸ ἀθδα ἀν ῃ}] 6 ἴῃ Ρ6ᾶοο. 

1 Τανίηρ ΠΟΥ πᾶπα ΠΡΟ μον ποαῦὺ (Ἠ Θ40}}}. 
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ἘΛΈΝΗ 

ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ 
᾿ Ν 4 Ἀ “- ᾿ ᾿ ͵ 

πιστὴ γὰρ εἶ σὺ σῷ πόσει φεύγουσά με. 
ΕΛΕΝΗ 

᾽ ᾽ » 7 ο “- 

ἀλλ᾽ οὐκέτ᾽" ἤδη δ᾽ ἄρχε τῶν ἐμῶν γάμων. 
ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ 

“ἢ ΙΑ - 
χρόνια μὲν ἧχθεν, ἀλλ᾽ ὅμως αἰνῶ τάδε. 

ἘΛΕΝῊ 
᾽ ἴω “- 

οἶσθ᾽ οὖν ὃ δρᾶσον ; τῶν πάρος λαθώμεθα. 
ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΞ 

᾽ Ν ΑΎΡ ,ὔ Ν ᾽ Ν ΄ὔ δλ θέ ἐπὶ τῷ ; χάρις γὰρ ἀντὶ χάριτος ἐλθέτω. 
ΕΛΈΝΗ 

σπονδὰς τέμωμεν καὶ διαλλάχθητί μοι. 
ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ 

,ὔὕ “Ὁ Ν “ » Δι 8 ΄ 

μεθίημι νεῖκος τὸ σόν, ἴτω δ᾽ ὑπόπτερον. 
ΕΛΕΝΗ 

, ΄, ΄ὔ “ ᾿] » [4 ν ,, 

πρός νύν σε γονάτων τῶνδ᾽, ἐπείπερ εἶ φίχος--- 
ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ 

, - “ 3. ἰ6 5 “ 

τί χρῆμα θηρῶσ᾽ ἱκέτις ὠρέχθης ἐμοῦ ; 
ΕΛΕΝΗ 

τὸν κατθανόντα πόσιν ἐμὸν θάψαι θέλω. 
ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ 

᾽ » " ΄, Ε 
τί δ᾽; ἔστ᾽ ἀπόντων τύμβος ; ἢ θάψεις σκιάν; 

ΕΛΈΝΗ 
ΟΥ , 

“Βλλησίν ἐστι νόμος, ὃς ἂν πόντῳ θάνη.--- 
ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ 

“ 7 

τί δρῶν ; σοφοί τοι ΠΠελοπίδαι τὰ τοιάδε. 
ΕΛΕΝΗ 

“ Ψ, 5 7 ς ,ὔ 

κενοῖσι θάπτειν ἐν πέπλων ὑφάσμασιν. 
ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ 

7 ᾿] ᾽ 7ὔ υν. Ὁ ΄ ἐς 

κτέριζ᾽ - ἀνίστη τύμβον οὗ χρήζεις χθονός. 
ΕΛΕΝΗ 

ὑν ὧδ ᾿ ἡχλομένους τυμβεύ οὐχ ὧδε ναύτας ὀχλομένους τυμβεύομεν. 

φασι, ἐκ 



ΗΒΙῈΝ 

ΤΗΚΟΟΙΥΜΕΝΟΒ 
50 Ἰογὰ] ἴο ἔῃ γν Ἰονά, ὑποὰ 5ῃ πη δῦ Ἠ16. 1230 

ΗΕΓΕΝ 
Νὸὼ τοῦδ Ὑ}1}] ΠΣ ῬΥΘΡΑΤῈ Τὴ Ὀγ144] πονν. 

ΤΗΕΒΟΟΙΥΜΕΝΒ 
Ι,αἴο σΟΠ}65 ἰδ, γοῦ νὴ ἢ ργαῖβα πα ἐπα κ5 οὗ ηλὸ ! 

ΗΠΕΙΕΝ 
Καον᾽ δῦ ὑπθη ὑπ ρᾶτῦ }Ρ [οὐ τι5 ουροῦ {πὸ μαβῦ, 

ΤΗΕΟΟΙΎΜΕΝΟΒ 
ΤΊν ὑθ 15 ὃ--ϑίποα ἔανοιι" 15 ἴον Τἀνοῦν ἄτι, 

ΠΕΙΕΝ 
Τ6ῦ τι τὰ κα ἔσιοθ : θ6 ΤΘοοπο 64 ἴο τη6. 

ΤΗΕΟΟΙΎΜΕΝΟΒ 
ΤΙ ρμυὺ ἀνγὰν οὐ Το : 1οὖ 1Ὁ [Ἀ]κ6 ψ]ηρ5. 

ΗΕΙΕΝ 
Νον ὑπθη Ὀγ ἔποδθ6 τ᾿ ν Κπθοβ, βίποο δ θα τΠοιι δι --- 

ΤΗΕΒΟΟΙΥΜΕΝῸΒ 
Υ μαὺ βεεκοϑὺ ὕποι ννἱῦἢ Βα ρΡΡ] απὸ ἁυτὴβ Οὐ δυγοϊο δα ὃ 

ΗΕΓΕΝ 
ΤῈ ἀδδά, ταΐπιθ Πυβθαπά, ἔαϊπ ννοι]α 1 δητουη. 

ΤΠΕΟΟΠΥΜΕΝΌΒ 
Ηον 3---ἰου ἔπε Ἰοβὺ ἃ σύᾶνε ὃ- νου] ϑῦ θυ Ὺ ἃ 5Π8α6 ὃ 1240 

ΗΕΙΕΝ 
ΤΙς Ηε]]ο πα τνοπῦ, νυ] οβῸ 15 Ἰοϑὺ αὖ 568-- 

ΤΗΒΟΟΙΎΜΕΝῸΒ 
Τὸ ἀο ψπαῦ ἢ ΥΥ15ε ἅτ Ῥεορβ᾽ 5015 [ΘΓ ΘΪΠ, 

ΗΕΙΕΝ 
ὙΥΠΠ σαυτηθηΐβ 5 πἸηρ᾽ ποιοῖ ἴο θα Ὺ ἔΠιΘ τη. 

ΤΗΕΟΟΙΥΜΕΝΌΒ 
Βθαν Πΐπι ἃ ἤομ ἡγΠΘ 6 ἴπ τὰΥ ἰαμα τποὰ ψ 10, 

ΗΕΙΕΝ 
Νοὺῦ ὑπ γα ὈΌΓΥ ΠΊΔΙ]ΠΘΥ5 οαϑὺ ΔυΥ. 
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ΒΛΈΝΗ 

ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ ἱ 
- ͵ “ ἢ χι δ ἐς 

πῶς δαί ; λέλειμμαι τῶν ἐν “ὕλλησιν νόμων. 
ΕΛΕΝΗ 

2 , “ Ἁ "4 ᾽ ΄ 

εἰς πόντον ὅσα χρὴ νέκυσιν ἐξορμίζομεν. 
ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΞ 

’ὔ ΄“ - 

τί σοι παράσχω δῆτα τῷ τεθνηκότι ; 
ΕΛΕΝΗ 

ὅδ᾽ 1δ᾽: 1 5 ᾿ δ᾽ Υ, ἣν “" ἐδ 

ὅδ᾽ οἷ ἐγὼ δ᾽ ἄπειρος, εὐτυχοῦσα πρίν. 
ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ 

Ξ , ΕΣ 
ὦ ξένε, λόγων μὲν κληδόν᾽ ἤνεγκας φίλην. 

ΜΕΝΈΛΑΟΣ 
5" “ ᾽ Ν “ 4 

οὔκουν ἐμαυτῷ γ᾽ οὐδὲ τῷ τεθνηκότι. 
ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ 

-“ ᾿ὴ “ ΄ ον Γὴ ὔ 

πῶς τοὺς θανόντας θάπτετ᾽ ἐν πόντῳ νεκρούς; 
ΜΕΝΕΛΑΟΣ 

ὡς ἂν παρούσης οὐσίας ἕκαστος ἧ. 

ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ 
7, γε 5 ἀν ». ὦ, 7 ΄ ΄ 

πλούτου λέγ᾽ εἵνεχ᾽, ὅ τι θέλεις ταύτης χάριν. 
ΜΕΈΝΕΛΑΟΣ 

προσφάζεται μὲν αἷμα πρῶτα νερτέροις. 
ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ 

,ὔ ΄ ΄ 7 ϑιγ 5 ΄ὔ 

τίνος ; σύ μοι σήμαινε, πείσομαι δ᾽ ἐγώ. 
ΜΕΝΕΛΑΟΣ 

᾽ Ν Α Τ Ε] ᾽ 7 Ἅ ἃ - 

αὐτὸς σὺ γίγνωσκ᾽ " ἀρκέσει γὰρ ἃν διδῷς. 
ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ 

» ᾿ ἐ Ν “ Ἃ “ , 

ἐν βαρβάροις μὲν ἵππον ἢ ταῦρον νόμος. 
ΜΈΝΕΛΑΟΣ 

διδούς γε μὲν δὴ δυσγενὲς μηδὲν δίδου. 
ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ 

ἴω Ψ . ,ὔ 

οὐ τῶνδ᾽ ἐν ἀγέλαις ὀλβίαις σπανίζομεν. 

1 Ἡδρύπηρ : ἴον οὐκ οἶδ᾽ οἱ ΜΒ, 



Ι 

ΗΒΓΕῈΝ 

ΤΗΕΒΟΟΝΥΜΕΝΤΙΒ 

Ηονν ποθὴ ὃ Οἵ Ηδ]]οπα νυνομὲ 1 ποις Κπονν, 

ΠΕΙΕῈΝ 
γε ῥΡαΐ οι 5ϑανναγ τυ τ ἢ ὑΠ6 Θου 56 ̓ 5 ατι65. 

ΤΗΒΟΟΙΥΎΜΕΝΤΙΒ 

ὙΥΠπαῦ 5Π4}} 1 οἷν ὑπ66 ἴον ἴῃς ἀθαὰ τπὰπ ἐπ θη ὃ 

ΗΕΡΕΝ (ροϊρηέϊησ 0 ΜΈΝΕΙ ΑυΒ) 
Πε κυοννβ. {{πΗ1.1Π]|6α ἀπὰ 1-- ΠΆΡΡΥ εὐα {Π15} 

ΤΗΒΟΟΙΥΜΕΝῸΒ 
ϑίσδη ρου, οἹαα {ἰἀπηρ5 ἀοβὺ ἔποῖι θυ ρ ἴο 1η6. 

ΜΕΝΕΙΑΌΒ 
ΒῸν πιὸ ποὺ ο᾽αα, ποὺ σοὶ ον ὑπαῦ ἀδαα γηδη. 

ΤΗΒΟΟΙΥΜΕΝΟΒ 
Ηον ἀὁ γε θυὺν ἀοδα ππθη Ἰοβὺ αὖ 5εὰ ὃ 

ΜΕΝΕΙΑΟΒ 
Δοοογάϊηρ ἴο Π6 βιιθρδίδπος οἵ ὁ οἢ ΕΘ ΠΩ, 

ΤΗΕΒΟΟΠΥΜΕΝῸΒ 
ΠῚ θα] 06 41], ἴον Ποὺ βαῖκο βρθὰῖς ὑῃγ ψν 5}, 

ΜΕΝΕΙΔΌΒ 
ΕἸ ϑὺ 15 Ὀ]οοα 5Πῃ64,, ἂπ οἤευϊηρ το {ΠπῸ 5Π 8165. 

ΤΗΕΟΟΓΥΜΕΝΟΒ 
ΤῊΕ νἱ]οῦίη ὃἢ--ἰ6}} ὑπουι, ἀπα Τ 1] ρθουν ον τη. 

ΜΕΝΕΓΑΟΒ 
Πεοῖάς ποῖ : ἐπαῦ ὑπο οἱναβὺ 5141] βαΠο6. 

ΤΗΒΟΟΓΙΥΜΕΝῸΒ 
Μν Ρθορὶβ τι868 ἴο 518 Υ ἃ Ποῦβε οὐ Ρ]]. 

ΜΕΝΕΓΤΑΌΒ 
ΠΤ ποῖ νΠῸ οἷν, οἷν ννουτῃην οἵ ἃ κίηρ.} 

ΤΗΒΟΟΙΥΜΕΝΒ 
ΟΥ̓ βιιοι ἴῃ τὴν ἔαϊν Πουβ 1 Πᾶνα ΠΟ ἰδοῖκ. 

1 Ἡϊηὐδΐπρ ὑπαῦ π6 5ιοι]α ρσῖνο ὈοΐΠ, ἃ5 [6 δούτδ!! ν ἄοθβ. 
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ΕΛΈΝΗ 

ΜΕΝΈΛΑΟΣ 

καὶ στρωτὰ φέρεται λέκτρα σώματος κενά. 
ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ 

ἔσται: τί δ᾽ ἄλλο προσφέρειν νομίζεται ; 
ΜΈΝΕΛΑΟΣ 

χαλκήλαθ᾽ ὅπλα" καὶ γὰρ ἣν φίλος δορί. 
ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ 

ἄξια τάδ᾽ ἔσται ἸΤελοπιδῶν ἃ δώσομεν. 
ΜΕΝΈΛΑΟΣ 

καὶ τἄλλ᾽ ὅσα χθὼν καλὰ φέρει βλαστήματα. 
ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΞ 

πῶς οὖν ; ἐς οἶδμα τίνι τρόπῳ καθίετε ; 
ΜΕΝΈΛΑΟΣ 

ναῦν δεῖ παρεῖναι κἀρετμῶν ἐπιστάτας. 
ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ 

πόσον δ᾽ ἀπείργει μῆκος ἐκ γαίας δόρυ ; 
ΜΕΝΈΛΑΟΣ 

ὥστ᾽ ἐξορᾶσθαι ῥόθια χερσόθεν μόλις. 
ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ 

τί δή; τόδ᾽ “Ελλὰς νόμιμον ἐκ τίνος σέβει, 
ΜΈΝΕΛΑΟΣ 

ὡς μὴ πάλιν γῇ λύματ᾽ ἐκβάλῃ κλύδων. 
ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ 

Φοίνισσα κώπη ταχύπορος γενήσεται. 
ΜΕΝΈΛΑΟΣ 

καλῶς ἂν εἴη Μενέλεῳ τε πρὸς χάριν. 
ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ 

Ν Χ Ν “ “ " - ὧν. οὔκουν σὺ χωρὶς τῆσδε δρῶν ἀρκεῖς τάδε ; 
ΜΕΝΕΛΑΟΣ 

ἣν ΟΣ ΓΚ ᾺἊ Ν Ἂ , μητρὸς τόδ᾽ ἔργον ἢ γυναικὸς ἢ τέκνων. 
ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ 

΄ ε , - ΄ Ἰκ , ταύτης ὁ μόχθος, ὡς λέγεις, θάπτειν πόσιν ; 



ΗΒΙῈΝ 

ΜΕΝΕΙΔΟΒ 
Νεχί, ἃ ἀθοκϑα Ἀΐδυ 15. θοῦ, ΠῸ ΟΟΥΡ56 ἐπ υθοπ, 

ΤΗΒΟΟΙΥΜΕΝΟΒ 
ΤΊ 5. 5..8}} "0Ὲὲ. ὙΥΠαῦ οϑίάς “9. οαβίοιη «4 ἢ 

ΜΕΝΕΙΔῸΒ 
Αὐπ5 Του ρα οὐ θγ᾽ΌΠ ΖΘ, ΤῸ} ν᾽ 6}} 6 Ἰονϑα {πε βρθϑᾶγ, 

ΤΗΕΚΟΟΙΥΜΕΝΒ 
ΤΊΘ56, οὐμ" οἱ 5, 5Π4}] 006 ννουτῃν ῬοΙορϑ᾽ Πἰπ6. 

ΜΕΝΕΙΑΌΒ 
ΤΠ σον 6}, 41} ᾿πουδαβο βαϊν ἐππαῦ ΘανἘ ἢ Ὀγῖπρθ ἐόν. 

ὙΠΕΟΟΙΥΜΕΝΟΒ 
Ηονν ὑπ δὴ ἢ-- -Πονν οαϑὺ γα ἔΠπο56 ἰηΐο Π6 βιισρο ἢ 

ΜΕΝΕΙΛΔΟΒ 
ΤΠονο ἡροάθιῃ Ποῖα ἃ 510 1 γον ΟΥ5 ἸΠΔΠΠΘΩ͂, 

ΤΗΒΟΟΡΥΜΕΝῸΒ 
ΔΑπα πον ἔν βρθοθάθι ΤτῸπὰ ὑπ σἰσαηα {πΠς Κοεὶ 

ΜΈΝΕΙ ΔΌΒ 
50. ὑπαὶ ποτ απ {Π|| ἔοαιϊη- ναὸ 5οα ΤῸ 6 15. 56 ἢ. 

ΤΗΕΒΟΟΙΥΜΕΝΟΒ 
ΟΝοὸν ψνποτοΐοσε ἢ ἢν ἀοἱἢ ἀτεθοο οὔβοῦνα {Π|5 56 Ὁ 1270 

ΜΕΝΕΓΑΤΙΒ 
Τ,6ϑῦ ὑπὸ βσρα βεαρ ΡΟ] ]υὐίου θαοκ ἕο 5Ποῦα. 

ΤΗΕΒΟΟΙΥΜΕΝῸΒ 
ῬΠΟΘηϊ οἶδ ΟδΥ5. 5Π4}1] ἔγᾶνευβο 5001 Π 6 5ρᾶοθ. 

ΜΕΝΕΙΠΑΟΒ 
νον α ψν6}} ἄοπο, ἀπ ἃ σγᾶσε ἴο Μεπεῖδιβ, 

ΤΗΕΟΟΠΥΜΕΝΙΒ 
Π)οοὺ ποῖ ποῦ, νοῦ ΠΟΥ, 50 ΠΠσοο ἔου {Πἰς ὃ 

ΜΕΝΕΙΑΟΒ 
ΤΗΐς ππιϑῦ θ6 ἄοπα ὈῪ τοῦποῖ, υνἱΐθ, οὐ ΟΠ 1]4, 

ΤΗΕΟΟΙΎΜΕΝΟΒ 
ΗοΥϑ5 ἔπη ἐπα ἴαβὶς, ἔμου βα γ᾽ βῦ, ἴο δηΐομ ΠΕΙ Ἰογὰ ἢ 

5.1 
ΥΟΙ, 1. Ῥ 
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ΒΛΏΌΝΗ 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ 
᾽ ᾽ -“ “ ΄ Ν , - 

ἐν εὐσεβεῖ γοῦν νόμιμα μὴ κλέπτειν νεκρῶν. 
ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ 

ἴτω" πρὸς ἡμῶν ἄλοχον εὐσεβῆ τρέφειν. 
ἐλθὼν δ᾽ ἐς οἴκους ἐξελοῦ κόσμον νεκρῷ" 
καὶ σ᾽ οὐ κεναῖσι χερσὶ γῆς ἀποστελῶ, 
δράσαντα τῇδε πρὸς χάριν" φήμας δέ μοι 
ἐσθλὰς ἐ ἐνεγκών ΓᾺ ἀντὶ τῆς ἀχλαινίας 
ἐσθῆτα λήψει, σῖτά θ᾽, ὥστε σ᾽ εἰς, πάτραν 
ἐλθεῖν, ἐπεὶ νῦν γ᾽ ἀθλίως ἔχονθ᾽ ὁρῶ. 
σὺ δ᾽, ὦ τάλαινα, μὴ ᾽πὶ τοῖς ἀνηνύτοις 
τρύχου σὺ σαυτήν'᾽ Μενέλεως δ᾽ ἔχει πότμον, 
κοὐκ ἂν δύναιτο ζῆν ὁ κατθανὼν ποσις. 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ 
σὸν ἔργον, ὦ νεᾶνι" τὸν παρόντα μὲν 
στέργειν πόσιν χρή, τὸν δὲ μηκέτ᾽ ὄντ᾽ ἐᾶν" 
ἄριστα γάρ σοι ταῦτα “πρὸς τὸ τυγχάνον. 
ἢν δ᾽ “Ἑλλάδ᾽ ἔλθω καὶ τύχω σωτηρίας, 
παύσω ψόγου σε τοῦ πρίν, ἢν γυνὴ γένῃ 
οἵαν γενέσθαι χρή σε σῷ ξυνευνέτῃ. 

ΕΛΕΝΗ 
ἔσται τάδ᾽: οὐδὲ μέμψεται πόσις ποτὲ 
ἡμῖν" σὺ δ᾽ αὐτὸς ἐγγὺς ὧν εἴσει τάδε. 
ἀλλ᾽, ὦ τάλας, εἴσελθε καὶ λουτρῶν τύχε 
ἐσθῆτά τὶ ἐξάλλαξον. οὐκ ἐς ἀμβολὰς 
εὐεργετήσω σ᾽ εὐμενέστερον γὰρ ἂν 
τῷ φιλτάτῳ μοι ἃ Μενέλεῳ τὰ πρόσφορα 
δρῴης ἐ ἄν, ἡμῶν τυγχάνων οἵων σε χρή. 

ΧΟΡΟΣ 
2 ’ Ν ΄ ΄ ͵ 

ὀρεία ποτὲ δρομάδι κώλῳ στρ. α 
μάτηρ θεῶν ἐσύθη 



ΠΕΡΙ ἊῺΝ 

ΜΕΝΕΙΔΟΒ 
Υδὰ, μὲν ᾽ς. γῸ} ποῦ {πὸ ἀδδαά οὐ ἄτιο5. 

ΤΗΕΟΟΙΥΜΕΝΒ 
[μοῦ Ποὺ ρὸ :-ἰθοϑὺ ἴο [Ὀ5ἴδι ἴπ τὴν υνῖβο 
ῬΙεῖν. ΕἼομ τηΐπο ΠᾺ]]5 ἐπ 6 ἀθας - τι 5. [αϊςο, 
ΝΥ ὅΠπ6ὲ ΜΠ 1 βοπα οιρν-παμθα Πθηοα, 1280 
ΒῸν ὑΠ15 ὑΠγ Κι π685 5ἤοννη μου. ΕῸΣ οοοα πον5 
Ποῖ Παδὺ Ὀγοα Ὁ πλ6, ταϊπηθτῦ ἴῃ ὑπ γ θαγ 6 γαρθ᾽ βθλα 
ΔΗ ἔοοα 5Π4}} ποῖ Πᾶνο, 50 ἐπαῦ ἔποῖι ππαγϑῦ οοηῖο 
ΤῸ ὅτϑθοθ, νου πον 1 566 ἴῃ βουυϊοοῦ ΡΠ Ὁ. 
Ποῖ, ΠΡ]655 απθοθι, ἔχον ποῦ ἐΠπΐηθ πθανὺ ἀννὰν 
ὙΥΠΠοιΐ ἀνα]. Μεμποίαδιιβ ΠδὲΠ ΠΪ5 ἄοοτη, 
Απα την ἀθαα Πα θα μα οαπποῦ ᾿ϊνα ἄρα]. 

ΜΕΝΕΓΔΟΒ 
Ῥυΐποοθβϑβ, ἵν ραν 15 {Π|5: ἢ Πΐπὰ ν}10 15. πονν 
ΤΊν Ἰουα, οοηΐοηῦ ὑΠ66 ; Πΐπν ἡνη0 5 ποῦ, εὖ "ς, 
Α5. Ρ»εϑβὲ 1Ὁ 15 ἴον ἔπ66 ἴπ {}}18 ἔπ γ Ὀ]1Ο ]ῦ. 1990 
Απα 1 τὸ ἄτϑθος 1 οοῖηθ, ἀπ βαξεςν ννΐμ, 
ΤΠΉΘ πη ΨΜ1Π 1 ἰα]τα ὑΠῖπ6 ο]α γΘργόδοῦ ἀὐνᾶν, 

ΟΠ πον ποῦ ρτονα για να τὸ ἐΠῖπ6 οὐ 5ρΟτι5Ο. 
ΗΕΙΓΕΝ 

ΤῊΙ5 51|4}1 0 : Ππδνοὺ 5Π8}] τὴν Ἰουα ᾿]ηγὸ Π]6, 
ΤΠ 58 4}0 ὑπ ν 861} 06 πθαν, πα νυϊζηθ 55 ὑΠ15. 
Νονν, [011-16 οπ6, Ρ855 τι, δ μου ὑπο ΡᾺ 1}, 
Απα οπᾶηρσα {πῃ γ ταϊσηθηῦ. [ νν1}}] ἕαυτν ποῦ 
Ιῃ Κἰπάποβα ἴο {π66 : ὑποὰ Ὁ ἢ} τόσα σοοά νν}}} 
5Π]Ὁ Ρὰγ ἃ}} ἄτπι65 ἴο τὴν Ρε]ον δα Ἰογᾷ, 
Μοποΐδιβ, 1 ποι πᾶνα ἔμγ ἀπ οἵ τι. 1800 

[Ἐποιηέ ΜΈΝΕΙ ΔΌΒ, ΠΕΡΕΝ, απ ΤΗΕΟΟΙΎΜΈΝ 8, 

σΗΟΕῦΒ 
ΤΊῈ Μοιηΐαϊη- σο4655,} ὙΠ ἔθου βυν ὑ-ταοπησ, (.»..1) 

Μοίΐπον οἵ (ὐοα5, γ5Πῃ 64 οηννατα οἵ γοτὸ 

1 Τ)ρηϊοΐον, ψνἢιο 18 ΠΘΓῸ ἰηγοβύθα νυν} βοπῖο οὗ ὑπῸ αὐὐεῖθαίδ5 
οὗ Οὐ 616. 
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ΒΛΌΝΗ 

5. Ὁ 3. Υ6 - Ἄ, 

ἂν υλᾶντα ναπτὴ 

ποτάμιόν τε χεῦμ᾽ ὑδάτων 
βαρύβρομόν τε κῦμ᾽ ἅλιον 
πόθῳ τᾶς ἀποιχομένας 
ἀρρήτου κούρας: 

“ Ν , “ 

κρόταλα δὲ Βρόμια διαπρύσιον 
ΓΑΔ ΄ 3 , 

ἱέντα κέλαδον ἀνεβόα, 
1310 θηρῶν ὅτε ζυγίους 

ζευξάσᾳ θεᾷ σατίνας, 
τὰν ἁρπασθεῖσαν κυκλίων 
χορῶν ἔξω παρθενίων 
μέτα κοῦραι ἀελλόποδες, 
«ς Χ , » ΄ τ 

ἁ μὲν τόξοις "Ἄρτεμις, ἁ ὃ 
ἔγχει Ποργῶπις πάνοπλος, 
«συνείποντο. Ζεὺς δ᾽ ἑδράνων ἢ» 

᾽ ΄ 5 5.5 ΡῚ Ψ,; 

αὐγάζων δ᾽ ἐξ οὐρανίων 
ἄλλαν μοῖραν ἔκραινε. 

“ νἀ. ᾿ 4 ) , 

δρομαῶν δ᾽ ὅτε πολυπλάνητον ἀντ. α 
1390 μάτηρ ἔπαυσε πόνον, 

μαστεύουσ᾽ ἀπόρους 
θυγατρὸς ἁρπαγὰς δολίους, 
χιονοθρέμμονας δ᾽ ἐπέρασ᾽ 
Ιδαιᾶν Νυμφᾶν σκοπιάς" 

Ἵ ,ὔ 

ῥίπτει δ᾽ ἐν πένθει 
͵ Ν ᾽ὔ’ 7 

πέτρινα κατὰ δρία πολυνιφέα" 
βροτοῖσι δ᾽ ἄχλοα πεδία γᾶς 

3 

οὐ καρπίζουσ᾽ ἀρότοις 
λαῶν φθείρει γενεάν" 

1380 ποίμναις δ᾽ οὐχ ἵει θαλερὰς 

1 ΜαΡγα γ᾽ 5 Θομ]θούτιτΘ ὕο ΒΌΊΡΡΙΥ ἃ Ἰοβὺ [110. 



ΗΕΓῈΝ 

Βν ρ]θηβ οὔ {Π|ὸ Τογϑϑὺ ἴπὶ ΓΘ χίοα οπαβίηρ, 
Βν {πὸ πον-θοῦη υἱνθυδ᾽ οαϊαγαοῦ- ΤΟΣ , 

Βν {πὸ ὑὉπυπάδγοιιβ βυισρα οὗ {Π6 56ὰ νυ ἱηα-τοβῦ, 
Ι͂ῃ ἀηρ 56 4 αποϑῦ [Ὸν ἃ ἀαπρ ον Ἰοὺ 

ὙΠ οβ6 πᾶμηδ ἰβ ππυὐου δα ἴῃ ΡΥαν ΟΥ Οὐ ΡΥ ἰδίρ : ἢ 
Απά ἃ Ρ6Ὰ8] ἔλυ- ᾽θυοῖρ ὑπὸ Θοο 5. θΟΥ6 

Ας οΪαϑιδα ὑπὸ ΒασοΠ Δ Π4]᾽ 5 οασταηδῦ ; 
Απᾶ Ρεϑαβὶβ οἵ {π᾿ ννοἹ]α Ὀγ Ποῖ 50.6}1}5 σοπ 16 α 
Ναί ἔπ γοϊτα οἵ {πὸ (οα 6555 σμαυοῦ τπθῦ : 1310 

Απᾶ νυ Ποὺ ἔου ποὺ ΟΠ], Ὀγ Π6 σαν ίβῃθυ ραν οα 
Τ τοι ἐπα νἱγρΊη8᾽ ἀάποθβ, οἢ ὑπαῦ να αποϑὺ 

ΤΠΔ6 σζουμ-[οοὐεα Μαϊάθη-σοα65ς65 ἀαγ θα, 
ἔνεη Αὐξεμῖς Θαθεη οἵ {πὸ Βονν, ἀπ ργθϑβθα 

ΑὉ Ποὺ 5146 ψ τ ΠΟΥ 5ρθαν ἀπ 6. ΡΔΠΟΡΙν 
Θιευπ- ον δα ῬᾺ]]ὰ5 :- --ραῦ Ζει5, ἐπγοπμο Πἰρἢ 

Ι͂η πὸ ᾿ιδάνεηβ, Ἰοοϊτοα ἄοννη, πα ὑπ δῖ ΡαΡΟ56 
ἀπινναγ εά, 

Απᾶ ογήἤονεα {Π|᾿Ὶ ἰϑϑῖιθ ἃ5 βθϑιηδα ᾿νΐτη [6 ϑῦ, 

Ὑ ]θ σθαβθα ὑπΠ6 ΜοῖΠοῖ ἔπ πὰ υνθᾶνν ἔαυη (Ληἰ. 1) 
ΟΥ̓ ἔδοῦ νυνὶ θ- νη ουηρ ἴο ἃΠα {Ὸ, 1390 

Βθοϊης ὑπὸ ἀαπρ ῦου γΠοπ Πα πα 5 ΘΠΒΠΑΥ Πρ; 
Ηδα γὰν!5 66 νυ ἈΠ ΠΟΥ νναγα ΠΟΠ 6. τηϊρῦ πονν, 

ΤΠ Θη ον οὺ ὑΠ6 νναΐοῃ-ἕονν ον ΡΟ Δ Κ5 (1 516 ὑγθδα 
ΟΥ̓τμε ΝΥ Ιηρἢ5 οἵ [4ἀ, {Π6 5πονν 5 Βἰγ6Π-θεα, 

Αὐτὰ δαυξῃννατα ἤϊπρ ΠΟΥ ἴῃ οΥἹ ΘΕ 5 ἀΘβραϊ νην 
ΜΠ πα τόοκν ὑμιοἰκεῖβ ἀ6 60 ἴῃ 5πὸνν : 

Απα 516 οδϑθα ὑπᾶῦ ἔῸπλ ΠΘυ]655. Ρ]αΐηβ. οὗ 
δα ἢ 

Νὸο Ὀ]α δ 5Ποι]4 5ῃοοῦ ἴον ἔπε 1Π0Π-Ἰα π᾿ 5 {γαϊῦ, 
Απᾶ 586 ννρῖθα πῸ 1065 οἵ τπθη Ὁ} ἀθαν] : 

Δπα ὑπὸ σα θΕ16 ἔθου ἔθ 1 Ὑ11- ΒΡ γα 5. [π5}}- γα 1] Πρ; 1330 

1 ῬΡρυβΒθρ ΒΟ Θ᾽ 5 ΠΆ1η6 νγὰβ ποῦ υὐΐονθα ἴῃ υἱῦπα], ἴον ἔθαν οὗ 
τϑ- αυνακοηίηρ ΠΘηούθ ΡΒ ρυ]οῖ, 

δὲ 



1340 
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1 Βούμο: 
3 ΠἾ}15. δηὐβίγορθ 15. Θογγῦ, 

ἸΔυσ ]Υ οομπθούμν! (1816). 
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ἘΛΕΈΝΗ 

βοσκὰς εὐφύχλων ἑλίκων'" 
“πολέων δ᾽ ἀπέλειπε βίος, 

γ͵Ὸ) 4 κ᾿ ΄, 
οὐδ᾽ ἦσαν θεῶν θυσίαι, 

- δ ν , 

βωμοῖς τ ἀφλεκτοι πέλανοι" 
ε 

πηγάς τ᾽ ἀμπαύει δροσερὰς 
λευκῶν ἐκβάλλειν ὑδάτων 

, Ν - 

πένθει παιδὸς ὠλάστῳ. 

ἐπεὶ δ᾽ ἔπαυσ᾽ εἰλαπίνας 
θεοῖς βροτείῳ τε γένει, 
Ζεὺς μειλίσσων στυγίους 
ματρὸς ὀργὰς ἐνέπει" 
βᾶτε, σεμναὶ Χάριτες, 
ἴτε, τὰν περὶ παρθένῳ 
Δηοῖ θυμωσαμένᾳ 
λύπαν ἐξαλλάξατ' ἀλᾶν,1 
Μοῦσαί θ᾽ ὕμνοισι χορῶν. 
χαλκοῦ δ᾽ αὐδὰν χθονίαν 
τύπανά τ᾽ ἔλαβε βυρσοτενῆ 
καλλίστα τότε πρώτα μακάρων 
Κύπρις: γέχασέν τε θεὰ 
δέξατό τ᾽ εἰς χέρας 
βαρύβρομον αὐλὸν 
τερφθεῖσ᾽ ἀλαλαγμῷ. 

Τ ὧν οὐ θέμις σ᾽ οὐδ᾽ ὁσία " 
ἐπύρωσας ἐν θαλάμοις, 
μῆνιν δ᾽ εἶχες “μεγάλας 
ματρός, ὦ παῖ, θυσίας 

οὐ σεβίζουσω θεᾶς. 

ἴον Μ 55. ἀλαλᾷ. 
δηα 108. Ἰηὐογρυθίαίίου ἰδ 

στρ. β 

ἀντ. β' 



ΗΒΓΕΝ 

Τοοἰκοα γϑαυῃΐηρ νυ 10}} [Ἀπ ]5 1 Πρ ΟΥ̓ 65 ἴῃ ναΐῃ ; 
Αμπα ἔγομ πιὰπν ἀπηα τὰν {6 1 Ὸ ννὰβ [ἈΠ] Πρ", 

Νοὺ ὑΠι6 5δου Πο 6 -ϑιοϊτα τη γηϊδῦν ὑΠ6 ἔδμο ; 
ΝΟΥ ὁ. αἰΐζαγβ  γ6 ΤΟ Πα τ 6 8]- οα]ζος ἴο ΠῈ1Ὴ : 
Απαᾶ 5}6 56 ]6α {Π6 βρυδυ-ἀἈ5}166 ποι ΐαϊμ- τυ 

Εγομὰ ρου πη ρ᾽ 6 νὰ βὕσθαμι [ὉΥ ὉΠ}, ἀγα νυν 1] 11; 
ΕῸΣ 6. ἢ] νυν ἹὉ}} ᾿ποοηβο] 016 ραΐη. 

(ϑιν. 2) 
Αμπα {πὸ Οοαϑ᾽ ξεαϑίβ ἔα] 6α ἤπτοσ ὑΠ6 αἰξανβ Ῥαμλὶηρ;, 

Απα ἴον τπθη {πε εἰδῇ οὗ Ὀγθδα 5116 γαῖα. 
ΤΠ θη Ζεαβ, ἴο ἀβϑααρα {πὸ νυυαῦ} Οὐ ΘΥΡ]ΟΟΙΉΪ Πρ; 
ΤΠ 508] οἵ ὑπὸ Μιρηῦν Μοίμον, βραϊτα : 1340 

“Ῥᾷ85 ἄοννῃ, Ο ὙΥουΒ Πρ 1] Ὁπ65, γε ατδςοϑ, 
Απα ΠΌμ 1260 1» Π|5}} ᾿λοὺ νυ δ 5. ἀν κ ἔγᾶσθς, 
Απα {πὸ ρου οῦ ὑπαῦ μα ἀσῖνθα ὕπνοι ἡ δβοϊαΐα 

Ρ᾽δοο5 
Α πιοῖπϑῖὺ αἰσέναπρηῦ ἔον. ἃ ἀδαρ! του 5 586. 

6ο γο, ἴοο, Μιι565, νυν τ ἄδησοα Δηα νν10}} δἰ ποίησ, ἢ 
ΤΊ θη ἤγθῦ οὐ {πὸ Β] εοθδα Οπ65 Οὐρυῖβ ὑπὸ ΤᾺ] 

Οδαρλε αρ ὑπὸ Ὀγα85 οἵ πὸ νοΐοα ἀθερ-τπρίηρ, 
Απα {Π|ὸὲ οΚίη- να πα αη οιγ 6 5.6 θα γῸ. 

ΤΠδη 1)εμηεῖου βῃ}1] 6, ΔΠηΠα ἔογραὺ Ποὺ ουϊθνίπς, 
Ιη πεῖ πα 5 ἔου ἃ [Και οὗ ρϑᾶσοα γδοοῖν!ηρ' 1250 
Τῆς ἤπῖε οἵ {πὸ ἄδθερ να ποῖος [Ἀγ - οἰ αν! 

ΤῊΣ σουραβ; ΔΠ6 ο]δάμδβα [116 ΠΘῚ οαγ6. 

Ρυΐποθϑβ, 414 ἤδυηα πποοηῃδεογαϊθα (Ἧι. 2) 
ΟΕ υἱδδ5 ἀπ Πα]] ον α ἴπὶ ἔῃ ν ον οὺ5 5Π1η6, 

Αμα 50 οἵ ἔπε Μιρηεν Μούμεν μαϊθα 
γγαϑὺ ὅποι ἢ---Ο ο}}114, πα νὰ {Π15 πὶ {Π||πῸ, 

Τὸ ᾿ανα ᾿νθϑα οὔ {ΠῸ (ἀοα 4 6855᾽ 5 αἰζαν πηνεοκίηρ ὃ 
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ΒΛΈΝΗ 

“ Ζ, “ 

μέγα τοι δύναται νεβρῶν 
παμποίκιλοι στολίδες 

1360 κισσοῦ τε στεφθεῖσα χλόα 
νάρθηκας εἰς ἱερούς, 
ΕΛ ᾽ [φ ΄ 

ῥόμβων θ᾽ εἱλισσομένα 
κύκλιος ἔνοσις αἰθερία, 

΄ ΄ 3. , βακχεύουσά τ᾽ ἔθειρα Ῥρομίῳ 
καὶ παννυχίδες θεᾶς 
εὖτέ νιν ὄμμασιν 
ἔβαλε σελάνα. 

- ΄ Ἷ 

μορφᾷ μόνον ηὔχεις. 

ΕΛΕΝΗ 
ΝΝν Ν .} Μ ᾽ “ Φ 7 

τὰ μὲν κατ᾽ οἴκους εὐτυχοῦμεν, ὦ φίλαι" 
Ὁ ε ᾿ , “ , 

1370 ἡ γὰρ συνεκκλέπτουσαω ᾿Ϊρωτέως κύρη 
πόσιν παρόντω τὸν ἐμὸν ἱστορουμένη 

3 Ὁ 8. ὉΝ “ ,ὔ ΜἽ ν..5. ἣν, 

οὐκ εἶπ᾽ ἀδελφῷ" κατθανόντα δ᾽ ἐν χθονὶ 
οὔ φησιν αὐγὰς εἰσορᾶν ἐμὴν χάριν. 

΄ Ἁ Ὸ ὦ ΄ὔ , 

κάλλιστα δὴ τάδ᾽ ἥρπασεν τεύχη πόσις" 
ἃ Χ ΄ “ ν 5 [ 

ἃ γὰρ καθήσειν ὅπλ᾽ ἔμελλεν εἰς ἅλα, 
ταῦτ᾽ ἐμβαλὼν πόρπακι γενναίαν χέρα 

, ““ ΄ 

αὐτὸς κομίζει, δόρυ τε δεξιᾷ λαβών, 
ὡς τῷ θανόντι χάριτα δὴ συνεκπονῶν. 
προὔργου δ᾽ ἐς ἀλκὴν σῶμ᾽ ὅπλοις ἠσκήσατο, 

1380 ὡς βαρβάρων τρόπαια μυρίων χερὶ 

στήσων, ὅταν κωπῆρες εἰσβῶμεν σκάφος, 
πέπλους ἀμείψας ἀντὶ ναυφθόρου στολῆς, 
ἁγώ νιν ἐξήσκησα, καὶ λουτροῖς χρόα 
ἔδωκα, χρόνια νίπτρα ποταμίας δρόσου. 
ἀλλ᾽ ἐκπερᾷ γὰρ δωμάτων ὁ ὁ τοὺς ἐμοὺς 
γάμους ἑτοίμους ἐν χεροῖν ἔχειν δοκῶν, 
συγητέον μοι" καὶ σὲ προσποιούμεθα 
εὔνουν κρατεῖν τε στόματος, ἢν δυνώμεθα 
σωθέντες αὐτοὶ καὶ σὲ συσσῶσαί ποτε. 
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ΗΠΕΡΙἊΝ 

Υ οὖ ατοπϑιηθηΐ ὰν σομ6 Οὔ ΕΠ ἔαννη- 5]. ἀθοκίηρ; 
ΤΠ ν ̓πὰ}5, ΒΘ άλρρ] θα τυ τὉ}} ἀανὶς βροῦβ ἤθοκίηρ 

[15 θγόννη, Δ 1 Ο  ΘΘΉΠ655 Οἵ ἵνυ ὑνν πο 
οι {Π|6 βαου θα ἔθη 6]- νὰπα ΠΡ Εν ΘΠ ἰνουΐηρ, 
Απα 1 νυν ]οα ΠγοιρῚν {Π|6 αἰν {Π| Τδυ] οι τηοὰ 

Α5 1 βυίηρ5, ἃ5 Ὁ τἱηρϑ, το ὑπ6 Πρ] ἔοι φαϊνουῖης, 
Απα 1 Βαοοπαμὰ) Παΐν ἕο 6Π|6 υνϊπα 5 5Π8]] 06 ἘΠγόννι, 

ὙΠ θη ὑπ οὐ α 6855 ν]ρ}}5 ἀγθ τον ] Πρ ἩΙρ Εν, 
Απαᾶ ὑπῸ 5} {5 οὐ {ΠπῸ τποοπβ θονν ἴοι ὑπ 

Πρ] εν, [Ὀυ ριον. 
5Ποῦ ἤτοι ὑπΠ6 ΠοΙο]ὲβ Ποῦ ΠΟΥ δγθ5. ρ,θδμ) 

Βδρθϑηΐῦ.--ἰποὺ αἰ80 ὑστιδῦ ἴῃ ὑΠν ΙΓ 655. Ἀ]Ο0 6, 

1 πίδὺ ΠΈΤΕΝ. 
ΗΕΙΕΝ 

γντ ΐη {Π|6 Ρά]αο 6 41] 15 γν 61}, τὴν ἤθη 45 ; 
Βὸν Ῥγοΐοθιιϑ᾽ ΟΠ], οομ δ ἀθυαῖθ νυ} τι, 
Βείηρ' αιιϑϑυϊοπθα, μα ἢ ποῦ το] Ποὺ Ὀγοῦ θυ ἀαρἢῦ 
ΟΥ̓ τὴν Ἰἰουα᾽ 5 ρυύδβοποθ, θα [Ὁ] πν 56 βαῖθῃ 
ΤΠαὺ ἀδδα ἢ 6 566 }}} ποῦ ὁπ δαυδῃ πὸ Ἰρ Ὁ. 
ΕἸρ νῦν ΠΡΡΙν τὴν Ιου Πα τνοῖ {Π|656 ΔΙ ΤΉ. 
Η 561} μαὺῃ ἀοππαα {16 τη81]} ἐπαῦ 6 5] οαϑῦ 
Ιπἴο Π6 56, παῦῃ ἐΠγιβὺ Πῖ5. δα] ννασῦ ἀΥγὴ 
Ιηἴοὸ {Π6 5}}16]4-βἴναρ, σγδβρϑα ἴῃ παπα ὑΠ6 5ρθδυ, 
ΑΘ νγνῆο 5Πο0]α Ἰοὶπ ἴῃ Πομλαρα ἕο ὑπὸ ἄ686, .-- 
ΤΙ βθάβοῃ ἔθου ὑπ6 ἔσαν Ππαῦῃ ΠαυπΘο9 θα ἢ ΐπη, 
Α58 ψΠ0 5Π8}1 νδῃπα 151} Δ]16 5 απο] 
ΒΙηρΊγ, 6 Π οπ66 πνα ὑγθδα {ΠπῸ φἉ]] 6 γ᾽ 5 ἀθοκ. 
Ηδ6 παῖ ἀοβεα 5 ψνυθοίζαρο τὰρϑ [ῸΥ ὑΠ6 ἁὐθεῖτα 
γνπογείπ 1 πᾶνα ἀυγαγεα πη, ἀπ Πανο οἵνθη 
Ηἰς Τἰπὰ}}5 ὑπ θα }, Ἰοπρ' Ἰδοκοά, οὗ τἰνονυ- ον. 
- Νὼ τη0Ὑ6, [ΟΥ̓ [ὈγΠ σομηῈ5 ὁπ πὸ ἄδοϑιὴς πΠ6 Πο] 95 
Μῦν τλϑυτῖαρα ἴῃ ὅΠ6 ΠΟΙ]ονν οἵ ἢϊ5 πὰπα : 
Ι τϑὺ Π»6 5] δ ηΐ, ἀηα {Ππ ηΚ}]. Ἰογα]ῦν 
Ι οἰαίτη, ἀη βϑα] δα 1105, ὑπαῦ να ΠΆΡΪν πᾶν, 
Οὐ βοῖνοβ ἀο] νου θα, ὁπ ἄδν βὰν ὕπεε ἴοο. 
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ΒΛΈΝΗ 

ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ 
χωρεῖτ᾽ ἐφεξῆς, ὡς ἔταξεν ὁ ξένος, 
δμῶες, φέροντες ἐνάλια “κτερίσματα. 
“Ἑλένη, σὺ δ᾽, ἤν σοι μὴ κακῶς δόξω, λέγειν, 
πείθου, μέν᾽ αὐτοῦ: ταὐτὰ γὰρ παροῦσά τε 
πράξεις τὸν ἄνδρα τὸν σὸν ἤν τε μὴ παρῆς. 
δέδοικα γάρ σε μή τις ἐμπεσὼν πόθος 
πείση μεθεῖναι σῶμ᾽ ἐς οἶδμα πόντιον 
τοῦ πρόσθεν ἀνδρὸς χάρισιν ἐκπεπληγμένην'" 
ἄγαν γὰρ αὐτὸν οὐ παρόνθ᾽ ὅμως στένεις. 

ΕΛΕΝΗ 
ὦ καινὸς ἡμῖν πόσις, ἀναγκαίως ἔχει 
τὰ πρῶτα λέκτρα νυμφικάς θ᾽ ὁμιλίας 
τιμᾶν" ἐγὼ δὲ διὰ τὸ μὲν στέργειν πόσιν 
καὶ ξυνθάνοιμ᾽ ἄν: ἀλλὰ τίς κείνῳ χάρις 
ξὺν κατθανόντι κατθανεῖν ; ἔα δ᾽ ἐμὲ 
αὐτὴν μολοῦσαν ἐντάφια δοῦναι νεκρῷ. 
θεοὶ δὲ σοί τε δοῖεν οἷ᾽ ἐγὼ θέλω, 
καὶ τῷ ξένῳ τῷδ᾽, ὅτι συνεκπονεῖ τάδε. 
ἕξεις δέ μ᾽ οἵαν χρή σ᾽ ἔχειν ἐν δώμασι 
γυναῖκ᾽, ἐπειδὴ Μενέλεων εὐεργετεῖς 
κἄμ᾽: ἔρχεται γὰρ δή τιν᾽ εἰς τύχην τάδε" 
ὅστις δὲ δώσει ναῦν ἐν ἣ τάδ᾽ ἄξομεν, 
πρόσταξον, ὡς ἂν τὴν χάριν πλήρη λάβω. 

ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ 
χώρει σὺ καὶ ναῦν τοῖσδε πεντηκόντορον 
Σιδωνίαν δὸς κἀρετμῶν ἐπιστάτας. 

ΕΛΕΝΗ 
οὔκουν ὅδ᾽ ἄρξει ναὸς ὃς κοσμεῖ τάφον ; 

ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ 
μάλιστ᾽" ἀκούειν τοῦδε γρὴ ναύτας ἐμούς, 



ΗΒΙΓῈΝ 

μοῦ ὙΠΕΘΟΥΜεΝ 5 απ ΜΕΝΕΙ͂ ῦΒ, γυϊ δι ἰγαϊν 
αἰτοπαπία ὑοαγίησ ἐιογαὶ [γυῖα 

ΤΗΒΟΟΙΥΜΕΝΒ 
Ραβθ5 οι ἷπ ΟΥ̓ΘΙ,, ἃ5 π6 βγη ρου θδ46, 
ΤΠ γᾺ}1ς. θϑαυηρ οἴϊευηρθ ἀθϑεϊηθα ἴο {Π6 568. 
ΗεἸοι, ἐπου--- που ἴα κα ποὺ 11] τὴν ννουα5--- 
δὲ υυ]Ἱϑα γ τη, ἤθυα βἴαν : ἴου ἔπιοιι 5}.8}Ὁ βϑῦνο 
ΠΥ Ἰονα Α11κ6, οὐ θ6 ἔποι ποῖα οὐ ποῦ. 
ΤΙ ἔδαγ {Π66, Ἰ6ϑὺ βοῦγα {Π}}}} οἵ θαυ πη μαΐῃ 
Μονε {Πδὸ ἴο ἢϊηρ ἴῃ ν ον ταϊὰ ἐπε βιιῦρα, 
Π)1ϑυγαυσῃῦ τ Ί Ἰονα ἔου. Πΐπιὶ γηο νγὰβ ἐγ Ἰονὰ ; 
ΓῸΣ ονθυτηποῃ ὑποῖ τη πδϑῦ ΠΪπ, Ὑν 0 15. ποῦ, 

ΗΠΕΓΕΝ 
Ο πν ΠδνΡ ΒΡοιι86, πΠ6ϑαϑ τηϊϑὺ 1 ΠΟΠΟιΙ" ΠἾη1, 
Μν ἢυβῦ ἴον, ν]Ὸ δι θυ οοΘα τη6 ἃ5 ἃ θυ 1646: 
Υδα, 1 ἔου ναῦν ἴον οἵ τὴν ἀ6δα Ἰογὰ 
Οου]α ἀϊδ,--γοῦ ψν Πθγοῖπ 5᾽οι] ΤΡ] Θαβι δ ἢΐμὰ 
ΠῚ 1} πὸ ἀ68α 1 αἰεα ὃ Νγυ, βυ τευ μ]6 
Μυ561} ἴο ρῸ ἃπὰᾷ μὰν ᾿ἴτη ᾿»}141- ἀπ 65 : 
850 πῸ ἀοαϑ σγαηῦ ἔπ66 411 Π6 θοοηβ 1 ν 15}, 
Απα ἴο {Π|15 βὑγδη θυ, ἔου 5. Π6]Ρ Ποσείη. 
Απᾶ βοῇ να 5Π81Ὁ που πα τα ἴῃ {Πῖπὸ 1ν4}}5 
Α5 χηδοῦ 15, ἔου ὑπ γ Κίπά 655 ἴο τὴν ἰόντα 
Ἀπᾷ πὶ ; ἴον ὑπ686 ὑπϊηρ5 ἴο ξαϊν ἰθϑθ ἐδ ηᾶ, 
Νον Ὀ]α οπα οῖνε ἃ 5810 ἜΘ 6 ἴο ΘΔ. 
ἽΠῸ οἵδ, ὑπαῦ 5ὸ ἔῃ ν Κίπαπμ685 πᾶν 6 {{]]. 

ΤΗΕΒΟΟΙΥΜΕΝΒ (ἐο αἰἰομ απ) 
6ο ἔποιι, πα σίνα ἔμ6βε ἃ Βιαοηΐδη 510 
Οὐ Πῆν οαγβ, ἃΠα γόνα 5 ὑπ γθν 1], 

ΠΕΓΕΝ 
1116 τἰΐος τ πὸ οὐἀθυθίῃ, 51.4}} ποῦ 6 σοϊητηδη ὃ 

ΤΗΒΟΟΙΥΜΈΕΝΤΙΒ 
Υ δὰ βου ; Πΐπ ΠΥ 58 1}075 Πγιϑῦ ΟΡ ΘΥ. 
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ΒΛΈΌΝΗ 

ΕΛΕΝΗ 
᾿ ᾿ δ κα 

αὖθις κέλευσον, ἵνα σαφῶς μάθωσί σου. 

ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ 
5 , 

αὖθις κελεύω καὶ τρίτον γ᾽, εἴ σοι φίλον. 
ΕΛΕΝΗ 

", ᾽ Ν “ 5 “ 7 

ὄναιο, κἀγὼ τῶν ἐμῶν βουλευμάτων. 
ΘΕΟΚΛΎΥΜΕΝΟΣ 

͵7ὔ᾿ », Ν Ψ ᾽ . , μή νυν ἄγαν σὸν δάκρυσιν ἐκτήξης χρύα. 
ΕΛΕΝΗ 

ἥδ᾽ ς , ᾿ ΓΑ Νε ὃ ΄ Λ 
ἥδ᾽ ἡμέρα σοι τὴν ἐμὴν δείξει χάριν. 

ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ 
ν κ᾿ , γῸ ᾽ ν᾿ Ὗ. , 

τὰ τῶν θανόντων οὐδέν, ἀλλ᾽ ἄλλως πόνος, 

ΕΛΕΝΗ 
Μ » - ᾽ 7 Ο᾽ Φ » Ἀ 7 

ἔστιν τι κἀκεῖ κἀνθάδ᾽ ὧν ἐγὼ λέγω. 
ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ 

,ὔ » ᾿ 

οὐδὲν κακίω Μενέλεώ μ᾽ ἕξεις πόσιν. 
ΕΛΕΝΗ 

᾽ Ν ᾿) ΄ “-“ ΄ὔ “ , 

οὐδὲν σὺ μεμπτός" τῆς τύχης με δεῖ μόνον. 
ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣΞ 

᾽ Ν ΟὉ Ὰ Ν ᾽ 5 ΕΣ “-“ 

ἐν σοὶ τόδ᾽, ἢν σὴν εἰς ἔμ᾽ εὔνοιαν διδῷς. 
ΕΛΕΝΗ 

οὐ νῦν διδαξόμεσθα τοὺς φίλους φιλεῖν. 
ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ 

͵7 - ᾽ Ν » ΄ , 

βούλει ξυνεργῶν αὐτὸς ἐκπέμψω στόλον ; 
ΕΛΕΝΗ 

΄ “ 

ἥκιστα' μὴ δούλευε σοῖς δούλοις, ἄναξ. 
ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ 

ἀλλ᾽ εἶα τοὺς μὲν Πελοπιδῶν ἐῶ νόμους" 
ΑΝ Ν Ἐπ σε ΄ Ε Ε Ν » ΄ καθαρὰ γὰρ ἡμῖν δώματ᾽: οὐ γὰρ ἐνθάδε 

Χ Ε “ » » 7, 

ψυχὴν ἀφῆκε Μενέλεως" ἴτω δέ τις 
φράσων ὑπάρχοις τοῖς ἐμοῖς φέρειν γώμων 
ἀγάλματ᾽ οἴκους εἰς ἐμούς: πᾶσαν δὲ χρὴ 



ΗΠΕΠΕΝ 

ΠΕΓΕΝ 
ΞΡρδαϊς Ὁ ἀρσαῖπ, ἐπὰν 41} τὰν του διαηῇ, 

ΤΗΒΟΟΙΎ ΜΕΝ 
νος 1 σοιημδηα, γϑὰ, ὑΠγῖοθ, 1 {Πὶ5 ὉΠποὰι νυ 110. 

ΗΕΓΕΝ 
ΒΙοβϑίηρϑ οα ὑΠ|66--ἃ πα τηο, ἴπ τηΐπδ ἰηἰομὶ ! 

ΤΗΕΟΟΠΥΜΕΝΤΙΙΒ 
γναβῖβ ποῦ υνἱῦ} ἔθανβ ἔπ ν θαι ν ὀνθυγηιο]}. 

ΗΕΡΕΝ 
ΤΠ 5. αν 5118}} ρύόνο ἴο Ππ66 τὴν σγας τῆς, 1420 

ΤΗΒΟΟΠΥΜΕΝΒ 
ΤΊ ἀοδα ἀγὸ παιρῦ : ἴο [01] ον ὑπ θη ἰ5. ναΐη, 

ΗΕΙΕΝ 
Βοιίἢ ἀθδά δπα ᾿ἰνίης 5 γοῦ Πᾶνα οἰα Οἢ 16. 

ΤΗΕΟΟΙΥΜΕΝΟΒ 
Μὸ 5410 ἔποι ριόονε πὸ ψνοῦβ6 ἔπ ΜΙ 6] αι. 

ΗΕΠΕΝ 
Νὸ ἔδυ! ἴῃ π6εὲ : 1 περα με Τονέαης ἔδλιν. 

ΤΉΒΟΟΙΥΜΕΝῸΒ 
ΓΠΪ5 τοϑῦβ νυ 10} {πΠ6 6, 50 ὑποι γ᾽] ἃ πὸ ἔσθ Ἰονϑ, 

ΗΕΠΕΝ 
Τ 51.4}} ποῦ ποοϑᾶ ἴο ᾿Ἰθᾶγσῃ ἴο ἴονε τὴν ἰόν. 

ΤΗΒΟΟΙΥΜΕΝΟΒ 
νου] αβὲ Πᾶνα τυ 561} ἔῸυ δβοοχὺ ἃ πα ἔοι αἱ ἢ 

ΗΠΕΙΕΝ 
Νὰγν, θὲ ποῦ βουναηὺ ἴο ἔῃγ βευνδηΐβ, Ἰκίη 

ΤΗΕΟΟΙΎΜΕΝῸΒ 
Ανναν ὕμθη : Ρο]ορια ννοηῦ 15 ποιρῇξ ἕο π16, 
Μίης Πουβο ἰ5 προ] ]ἰ6 4, δἴηοα ποῦ ποτα 1450 
1)}14 Μεποίαιβ 416. [οὐ βοῖηδ 9η6 φῸ 
Απα Ἀἱα μὴν ναβ558}- Κίπσθ ὈΥΤΠῚρ᾽ τη τα ΡΟ - σἹ (5 
ἴὕπϊο πιῖης ἢ4}15. [οὖ 411 ἔπ Ἰαπα Ὀγθὰκ ἔου ἢ 
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ΕΛΈΌΝΗ 

γαΐων βοᾶσθαι μακαρίαις ὑμνῳδίαις 
ὑμέναιον ᾿Ἰλένης κἀμόν, ὡς ζηλωτὸς ἡ. 
σὺ δ᾽, ὦ ξέν, “ἐλθών, “πελαγίους ἐς ἀγκάλας 
τῷ τῆσδε πρίν ποτ᾽ ὄντι δοὺς πόσει τάδε, 
πάλιν “πρὸς οἴκους σπεῦδ᾽ ἐμὴν δάμαρτ᾽ ἔχων, 
ὡς τοὺς γάμους τοὺς τῆσδε συνδαίσας ἐμοὶ 
στέλλῃ πρὸς οἴκους ἢ μένων εὐδαιμονῇς. 

ΜΕΝΈΛΑΟΣ 

ὦ Ζεῦ, πατήρ τε καὶ σοφὸς κλήζει θεός, 
βλέψον πρὸς ἡμᾶς καὶ μετάστησον κακῶν. 
ἕλκουσι δ᾽ ἡμῖν πρὸς λέπας τὰς συμφορὰς 
σπουδῇ “σύναψαι" κἂν ἄκρᾳ θίγῃς χερί, 
ἥξομεν ἵ ἵν᾽ ἐλθεῖν βουλόμεσθα τῆς τύχης. 
ἅλις δὲ μόχθων οὺς ἐμοχθοῦμεν πάρος. 
κέκλησθέ μοι, θεοί, πολλὰ “χρήστ᾽ ἐμοῦ κλύειν 
καὶ λύπρ᾽ ζ ὀφείλω δ᾽ οὐκ ἀεὶ πράσσειν κακῶς, 

ὀρθῷ δὲ βῆνωι τοδί" μίαν δ᾽ ἐμοὶ χάριν 
δόντες τὸ λοιπὸν εὐτυχῆ με θήσετε. 

ΧΟΡΟΣ 

Φοίνισσα Σιδωνιὰς ὦ στρ. α' 
ταχεῖα κώπα, ῥοθίοισι. μάτηρ 
εἰρεσίᾳ φίλα, 

χοραγὲ τῶν καλλιχόρων 
δελφίνων, ὅταν αὔραις 
πέλαγος νήνεμον ἢ, 
γλαυκὰ δὲ Πόντου θυγάτηρ 
Ταλάνεια τάδ᾽ εἴπῃ" 
κατὰ μὲν ἱστία πετάσατ᾽ αὖὔ- 
ραις λείποντες ἐναλίαις, 
λάβετε δ᾽ εἰλατίνας πλάτας, 



ΗΒΓΕΝ 

[πὶ νοις οἵ ΠΡΌ Υ ΒΘΡΟΙ54] ἤν Π.Π5 ἴον ΕΓ ΘΙ ἢ 
Δπα της, ὑπαῦ 41} τπὰν ὑυ! πη 0 }} ἴῃ τὴν 1Ον. 
Ποῖ, βυγα ΠΡῸΥ, ΡῸ, ἃΠ4 ἰηἴο {Π|6 5685. Δ. ΠῚ5 
ὙΠ ο56. οἴοσίηρο οαϑῦ τὸ Η 6] 6 π᾿ 5 δουηθίϊηθ ον, 
ΤΠδη Πουηθ νυ σροθα ἀραΐη νυν} {Π|5 τὴν υνἱίο, 
ΤΠαῦ, μανίην 5Παυ θα νἹὉἢ τὴ6 ΠῚ ΡΟ 54]-δαβῦ, 
ΤΊοι τπαγϑὺ ἕαγα Πουηθ, οὐ ΠουΘ ἈΡ 146 ἴῃ 0]155. [1ατἱ. 

Αμων απίδ ραδ5 ον γολἐι {ἠ6 ΟΠ] ογῖη σα. 

ΜΕΝΕΙΑΌΒ 
Ζοθι5, ΕαῦΠοΥ αὐτὸ ποι οἈ]16 4, πα ὑπ δ ἴδε Οοα: 
ΓΘ οΪς προ τι5, Πα ΤΥ ΠῚ ΟἿ ἡνῸ 685 ΓΘ 661} ; 
Απά, ἃ5 ψὰ ἀτὰρ οἷ᾽ ἔουξπ 65 πρ ὑπὸ οἴθορ, 
Τὰν ἴο ἐπῖπε Παπά : ἃ ἤπρογ-ζοιο}ν ἕλοι {Π|6 6, 
Απᾷ ροοά-βρ6θα᾽ 5 πανεπ ἰοπρ-ἀδβίυθα να ν]η. 
ΘΘΠΊσα οἷν ἔγανῖ] Πογθϊοίονθ ἐπ ποθ, 
ΟἿ Ππᾶνο γα θθδη ἰηνοϊςοα, γε οα5, ἴο Πδαῖ 
Μῦν Ἰογ5 ἃπα συἱθῖβ : ποῦ θη 61685 1Π|5 1 ππουϊῦ, 
Βυῖ ἴπ ῥ]αΐπ ρατῃ5 τὸ ὑγοαα. Οὐναπὺ {Π|5 ὁ6 "ΘΗ, 
Δμα ΠΑΡΡΥ 5181] γὸ τηα]τθ τὴ6 ἃ}} πὴν ἄἀν8. 

[Ἐασιί ΜΈΝ εινλῦβ ἀπε ΠΕΓΕΝ. 

σΗΘΗῦΒ 
ϑν ΤῸ σά] ον ῬΠοδηϊοίδη οἵ δάοη, (ϑιν. 1) 

Εὐαπι 5ριδηρ ΠΌυὰ ὅπ ὑγαναῖ] οὗ {Π66, 
Ο ἄδαν ἴο {ῃηες 501π5 οἵ ὑπὸ οδν: 
ΤΠῆῸ ΔοΙ]ρἰη- απο βυνθοροῦ Ἰνοονο 
Απᾶ Ρϑμϊπα {πε6, ἤθη ὈΥΘΟΖΟ5 110 ΠΟΙ 

απὸ ὑπὸ 568 ποῖ ἀοκὺ τἱάθ οἢ, 
Απᾷ ὑππ5 Τῃγοιρ] {Π6 Ππι5}} οὐ ἢ 516, 
Ολ],} ΟΠ] ἀσανο- ογϑα οὗ {Π|| 568 :- 

“ΘΠ αἸκα οαὐ ὕΠ6 οαηναδ, σου ΕΠ; 
Υου 58115 τὸ ψν παῦ ΓΘ 6 Ζ65 πᾶν ον, 

Δπα ἀτοὸνν αὖ Π6 Ρἷπ6- Ὁ] 465 βιὑπνν 

᾿ (λ]6πη6, παπιρα ν Ἡφβὶοα ἃ 568 -Π ΤΏΡΗ. 
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ΒΛΈΝΗ 

“ Ν - 

ναῦται, ἰὼ ναῦται, 
Ἷ ἡ 

πέμποντες εὐλιμένους 
΄ " Δ Ρ Ν; ᾽ - ἈΝ. ΄ 

Περσείων οἴκων ᾿ἰὑλέναν ἐπ᾽ ἀκτάς. 

ἢ που κόρας ἂν ποταμοῦ ἀντ. α’ 
παρ᾽ οἶδμα Λευκιππίδας ἢ πρὸ ναοῦ 
Παλλάδος ἂν λάβοις 
χρόνῳ ξυνελθοῦσα χοροῖς 
ἢ κώμοις “Ὑακίνθου, 

1470 νυχίαν εὐφροσύναν, 
ὃν ἐξαμιλλησάμενος Μ 
τροχῷ ἀτέρμονι δίσκου 
ἔκανε Φοῖβος, ὅθεν Λακαί- 
νᾷᾳ γᾷ βούθυτον ἁ ἁμέραν 
ὑ "Διὸς εἶπε σέβειν γόνος, 
μόσχον θ᾽, ἃν οἴκοις 
«ἔλειπες, ᾿Ἑρμιόναν,,:» 
ἃς οὔπω πεῦκαι πρὸ γάμων ἔλαμψαν. 

δι ἀέρος εἴθε ποτανοὶ στρ. ' 
1480 γενοίμεσθ᾽ ᾧ Λίβυας 

οἰωνοὶ στολάδες 
ὄμβρον λιποῦσαι χειμέριον 
νίσσονται πρεσβυτάτᾳ 
σύριγγι πειθόμεναι 
ποιμένος, ὃς ἄβροχα 
πεδία καρποφόρα τε γᾶς 
ἐπιπετόμενος ἰαχεῖ. 
ὦ πταναὶ δολιχαύχενες, 
σύννομοι νεφέων δρόμου, 

1 ΜΟΥΓΩΥ 5 ΘοΠ]δοῦμ" 6 ὕο ΒΙΡΡΙΥ ἃ Ἰοβὺ 11π6. 



ΗΕΙΕΝ 

Οἷνε νὰν, Ο βδ]Π]Π}οΥ8, γόθο ' 
ΤῊ] τῃς ΚΟοΙ θϑαυίηρ Η 6] 6 5}}8}} 5146 οα 

ΤῊΣ οἰγαπα νῃθγα Π6 οἱα ποι "6.᾿ 

Ῥεγόπάποα θὈγ {Ππὸ {Ὁ]]- ΟΥΤλ πλΠπρ᾽ ΥἾΝΕΥ (πηι. 1) 
Οἱ {πὸ ῥυιθδίθββ-τηα 5. 5Π4}10 ὑποὰ Πρ, 

Οὐ Πᾶρὶ]ν Ὀγν ΡΆ]]α5᾽5 ἴδ, 
ΑΠα 5Π4}0 1οἷπ ἴῃ ὑπΠῸ ἄδποοβ ἀραίῃ, 
Οὖ ὑπὸ το νο]5 ἴον ΕἸ γαοίητ} 5] αἷτι, 

θη ψἹ γαρίαγα Πρ ̓ 5 Ρα 1565 58.4}} ααΐν ΟΣ 1470 
Εὸν Πΐπη νυ Ποῖ ἐπα ονογοαϑὺ ααοῖῦ 
ΟΥ̓ ῬΠοσραβ ἴῃ σοηξοϑῦ αἸα σταῖξθ,} 

ὙΠ πο ἐπ6 Οοα ἴο Τοοηΐα᾽ 5 παύϊοι 
ἀνα ομᾶῦρα ὑπαῦ ὑπο ν ΠΆ]]ονν {πὸ αν 

ὙΠ ϑἰδαρηζον οὐ Κίπα [Ὸν οθ]α οι :-- 
Απά {πν ἀδαρῇηξον ν ΠΟ Πη, ΒρΘ θα Πρ αὐνᾶν, 

Υς Ἰο , 51.4}} γε πη, ἔῸΣ νοι ΠΕΡΘΥ 
Ηδὺῃ {πὸ βροιβα]- του ἢ γοὺῦ ἤδθηθα θυ ἸρηὉ, 

ΟἿ ὕμνοι ρ]ι εἰ νυ κῖπ ὁπ Ρἱπΐοηβ ἴὸ θοῦ (δὲγν. 2) 
ὙΠ οσο ἤοτη [ἀργὰ ΤἈγ-5οαυ 1480. 

ΤῊ οὐᾶη65 ὈΥ ὑπεῖν ἁυτηΐοβ ἤδο ἔαϑῦ πΌχ ὑπὸ 5]εοὶ 
Απά {ΠῸὸ 5ἴουτη-υναῦθυϑ ΡΟ Πρ, 

Βν {Ποῖ Πρ τα, ἘΠοῖτ ΟΠ ο΄ τπδην -υνϊηὐουοα, οη-]6 4, 
Αὐ Πῖ5 νυν ἢ] ϑῦ] 6 συν - τυ θο]ην, 

ΑΔ. Ο᾽ΟΥ Ρ]αΐηβ ὑνΠΘΥΘΟΠ. ΠΟΘ ὑπὸ ταϊη-αἸῸΡ5. ΜΕΙΘ 
5Π6Ω, 

Υοῦ γΠΘ ΓΘ νἱ ΠΟΥ αν (15 16 ΡαγΡΙ ΘΟ, Π ΤῈ Παυνοβίβ ἈΥΘ ΥΩ, 
Η 5 οἸαγίοη 15. Ῥθ δ] την; :--- 

Ο νἱηρδα οπθ5, γΠο, Ὀ]ὴῦ νν ἢ {ΠῸ οἹου 4 - 501} 108 τᾶσο, 
ὙΠ πΘοκ5 ἔαν-ουγοτοπίην ἢν ὁ, 

1 ΤῊ ζοβῦϊνα! οἵ ὑπ6 Ηψαοίνηλῖα, νσὰβ Π6] 4 γϑαῦ]ν αὖ Απιγ- 
οΪα6, 1π ΠΙΘΙΊΟΥΥ οὗ Η γδοϊηὕλτι5, γγΠ0 νγὰ8. ΔοοΙ ἀθηθ}}}ν Κη]ρα 
Ὀν 6 αποὶϊῦ οὗ ΑΡΟ]]ο, ψγῃο Ἰονβα Πΐπη. 
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ΕΛΌΝΗ 

βᾶτε ἸΠλειάδας ὑπὸ μέσας 
1490 ᾽Ωρίωνά τ᾽ ἐννύχιον' 

καρύξατ᾽ ἀγγελίαν, 
Εὐρώταν ἐφεζόμεναι, 
Μενέλαος ὅτι Δαρδάνου 
πόλιν ἑλὼν δόμον ἥξει. 

μόλοιτέ ποθ᾽ ἵππιον ἅρμα ἀντ. β' 
δ αἰθέρος ἱέμενοι 
παῖδες Τυνδαρίδαι, 
λαμπρῶν ἄστρων ὑπ᾽ ἀέλλαισιν 
οἱ ναΐετ᾽ οὐράνιοι, 

1600 σωτῆρε τᾶσδ᾽ “ἰλένας 
γλαυκὸν ἐπ᾽ οἷὸμ᾽ ὥλιον 
κυανόχροά τε κυμάτων 
ῥόθια πολιὰ θαλάσσας, 
ναύταις εὐαεῖς ἀνέμων 
πέμποντες Διόθεν πνοάς" 
δύσκλειαν δ᾽ ἀπὸ συγγόνου 
βάλετε βαρβάρων λεχέων, 
ἃν ᾿Ιδαίων ἐρίδων 
ποιναθεῖσ᾽ ἐκτήσατο, γᾶν 

1510 οὐκ ἐλθοῦσά ποτ᾽ ᾽Ιλίου 
Φοιβείους ἐπὶ πύργους. 

ΑΓΓΈΔΟΣ 
» ΄ ΄ δὺν , ΄ . 

Ἷ ἄναξ, κάκιστά σ᾽ ἐν δόμοις εὑρηκαμεν" 
ὡς καίν᾽ ἀκούσει πήματ᾽ ἐξ ἐμοῦ τάχα. -"- 

ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ 
, ΣΕ ς 

τί δ᾽ ἔστιν ; 
ΑΓΓΕΛΟΣ 

Μ ᾽ , ’ὔ 

ἄλλης ἐκπόονειί μνηστεύυματα 

γυναικός " ̓λένη γὰρ βέβηκ᾽ ἔξω χθονὸς. 
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ΗΒΙΕΝ 

᾿Νραῦ {πΠῸ Ρ]οἰλθ5 Ρ᾽ απο ἐγ τ Ρ}} Αγ 5565 οὗ βρᾶσο, 
᾿Νδαῦἢ ἐ]6 ηἰρ] -Κίη Οὐοι : 1490 

Ουὐγίηρ Ππ6 ἰάϊη ρος, ον Πᾶν Θ᾽ 5 δῖθορ οἹάο, 
Τὸ ΕἘλπιγοΐαβ ἀθβοθπαϊηρ,,-- 

Οὺν “Αἰτοῖάθβ μαὺῃ θγοιρηῦ Ἰονν ΠΙσν 5. ρυῖη 6, 
Απα πομιθνναγα 15. νεπάϊηρ "Ὁ 

(άπι. 2) 
Λπᾶ γε, ἴῃ γοῦν οΠαγὶοῦ ο᾽ου ἢ σ νναγβ5 οἵ 5]. ν 

Ο παρῖε ἔγοιι ὑπ [Ἀν ἰδ η 
ὙΠ ουο, Τ Πα Αγιβ᾽ Βοίο 5, νου ΠΟΙ 65 ἃγ6 οἡ. Πρ ἢ 

Μι|Ιά {πὸ Παβῃϊηρϑ οἵ βἰδυ]αμά : 
Υς ψ}0 ἄν 6}] ἴῃ ἐπ ΠᾺ1}15 οὗ ὑπὸ Ἡδάνθην ἘΠ ΌμΙΕ, 

Βε πῖρῃ Ποὺ, βαθ σα] πο’ 100 
ΗεΙθη νθτε βθὰβ Πδᾶνθ, 5565 ΘΟ}, 
Α5 Ο᾽ΕΥ ννᾶνεϑ ρυθεη- ] πη] ΘυἾηο, οὐδοῦ νυ 11} ἔοδιη, 

τς Ηδΐ ρΆ]]δν 5 τἹαϊπρ,, 
ΤῸ ΠΟΙ οὐδεν 56 πα ὈγθθΖοβ Ὸμ. Ζ6ιι5᾽ πὰ Πα 5064 

πῃ {Π|᾿| 5841}5 Ἰονν- 51 οἽ Πρ, 
Υ οι" 5 ϑθθυ᾽ 5 ΓΘΡΙΌΔΟΝ οὗ δὴ αἰΐθη θοα 

Αἰᾶν ἤτοι Ποὺ Πιποπ",--- 
ΤΠ6 τϑριόδο ἢ οἵ {Π6 βὑυια ἀροῖι [4ἀ, νυ Ποβο οὐ] 

[Ππἴο ΠΟΙ πνὰβ Γεαιυϊ θά, 
ῬΠΟῸΡῚ οα ΠΙπτ᾿ 5 ἕοννουβ, οἵ ἌΡΟ]]Ο ἀρ], 1510 

Ηδεν ἔδεῦ πόνον Πρ δα. 
πίον, ηιθοίϊηρ, καινὰ ζγοηι ραίαοο ὠὰ ΜΈΒΒΕΝΟ ΕΝ ))Ὸηι 

λαγϑοιιν. 
ΜΕΞΒΕΝΟΕΕ 

ἵἱκτηρ,, 411 ἀπ 6] οουηο ἴῃ ἐΠΐπ6 [4115 1 ππθοῦ {Π66, 
Θῖποα ὑποῖι τητιϑῦ δύνα σσνγαν Πὰν ΟΥ̓ πιὸ 1}1- Πα νν5. 

ΤΗΒΟΟΙΥΜΕΝῸΒ 
νΥΠαῦ πον ἢ 

ΜΕΒΒΕΝΘΕΠΝ 
ΤΊ|6 πνοοΐπσ' οὗ ἀπούπον θυ 146 

Βροϑα ἔπιθι, ἴον ΗΠ 6] θη ἕλον ὑΠη6 απ 15. ΡΌΠΘ. 
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ἘΛΈΝΗ 

ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ 
-“ 3 ᾿νε. Ἃ υἷι -“ , 

πτεροῖσιν ἀρθεῖσ᾽ ἢ πεδοστιβεῖ ποδί ; 

ΑΓΓΈΛΟΣ 
Μενέλαος αὐτὴν ἐκπεπόρθμευται χθονός, 
ΩΥ ᾽ Ν -ς Ν οὶ :) , » 

ὃς αὐτὸς αὑτὸν ἦλθεν ἀγγέλλων θανεῖν. 
ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ 

ὦ δεινὰ λέξας" τίς δέ νιν ναυκληρία 
ἐκ τῆσδ᾽ ἀπῆρε χθονός ; ἄπιστα γὰρ λέγεις. 

ΑΓΓΕΛΟΣ 
.“ ᾿ ΔΛ Ἁ ΄ Ἁ Ψ ἥν γε ξένῳ δίδως σὺ τούς τε σοὺς ἔχων 

΄ , [- ΕΝ ᾽ - ΄, 

ναύτας βέβηκεν, ὡς ἂν ἐν βραχεῖ μάθης. 

- ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ ; 
““ ὺ , ᾽ Ἂν ψ' 

πῶς; εἰδέναι πρόθυμος: οὐ γὰρ ἐλπίδων 
εἴσω βέβηκα μίαν ὑπερδραμεῖν χέρα 
τοσούσδε ναύτας, ὧν ἀπεστάλης μέτα. 

ΑΓΓΕΛΟΣ 
“- ΄ 

ἐπεὶ λιποῦσα τούσδε βασιλικοὺς δόμους 
ς ἴον Ν “ Ἀ ΄ ) ΄ ἡ τοῦ Διὸς παῖς πρὸς θάλασσαν ἐστάλη, 

Α Ἰ) ς Ν , » ᾽ ᾽ ΄ 

σοφώταθ᾽ ἁβρὸν πόδα τιθεῖσ᾽ ἀνέστενε 
πόσιν πέλας παρόντα κοὐ τεθνηκότα. 
- 3.9} ον , 7 
ὡς δ᾽ ἤλθομεν σῶν περίβολον νεωρίων, 
Σιδωνίαν ναῦν πρωτόπλουν καθείλκομεν, 
ξυγῶν τε πεντήκοντα κἀρετμῶν μέτρα 
ἔχουσαν. ἔργου δ᾽ ἔργον ἐξημείβετο" 
ὁ μὲν “γὰρ ἱστόν, ὁ δὲ πλάτην, καθίστατο 
ταρσὸν τε χειρί, λευκά θ᾽ ἱστῖ εἰς ἕν ἣν, 
πηδάλιά τε ζεύγλαισι παρακαθίετο. 
κἀν τῷδε μόχθῳ, τοῦτ᾽ ἄρα σκοπούμενοι, 
“λληνες ἄνδρες Μενέλεῳ ξυνέμποροι 

΄“ » ἴ ᾿ ᾿ς 

προσῆλθον ἀκταῖς, ναυφθόροις ἠσθημένοι 
πέπλοισιν, εὐειδεῖς μέν, αὐχμηροὶ δ᾽ ὁρᾶν, 
ἰδὼν δέ νιν παρόντας ᾿Ατρέως γόνος 



ΗΒΙῈΝ 

ΤΗΕΒΟΟΙΥΜΈΝΙΙ5 
Οἱ νἱπρθ ἈΡ ΟΥΠ 6, οὐ δοὺῦ ὑπαὶ ὑγοὰ ὑπ στοῦπα ὦ 

ΜΈΒΞΕΝΟΕΝ 
Μομδίδαβ τΌπὰ ἐπ 6 ἴα πα μα φα!]θ νυ τὉ}ν Πον,--- 
Ηε ψ πὸ νἱἱἢ υἱαϊηρθ οὗ ἢϊθ. οὐνι ἀθαῦ} ΘΔ 16. 

ΤΗΕΒΟΟΠΥΜΕΝῸΒ 
Ο τποηβέγοιιβ ἴ8]6 "- νυν παῦ ρΆ]]ΘῪ [ἸΌτη {ΠΠ15 Ια πα 
Βαγα Ποὺ ὃ--ἴον {Π6 56 ΠΥ νου 5 ἀγα ραβὺ "Ὲ] 16, 1590 

ΜΕΞΒΕΝΘΕΕΝ 
Ενεη ἐπιαῦ ὑποῖ ρανοϑῦ : γϑα, ψ ἢ ὑΠῖη6 ον ΠΊΘῚ 
6 βύγδηρου υνοηῦ-- -ὑΠπαῦ θυ] 6ῆν ὑπο πιανϑῦ ᾿ΘΆ τη. 

ΤΗΕΒΟΟΙΥΜΕΝΟΒ 
Ηον ὃ---ἰ δὴ ἔα ἴο πον. Νενϑὺ ἰξ σᾶϊηδ 
[ηἴο τὴν ὑμποιρὶ ἘΠπαῦ οπ6 ἁγτὴ οι] ο᾽ Θυτπαῦο ἢ 
850 ργϑαῦ ἃ οὐδ, Ὑν1}} ὙΠ Ποτ ὑπ γ 561} υὑναϑῦ θη, 

ΜΕΒΒΕΝΟΘῈΗ 
ϑόοοη 85, ἀδραγεϊηρ [τ πὰ ἐΠΠ656 στόγὰ] ᾿λ]]ς, 
ΤΠ ΟΠ οὔ ζει ραββεα ἄοννη ἀπο {πὸ 56, 
Ραοίηρ Ὁ ἀε]οαΐα ἔεεῦ, 5816 Βα Ε]Ὺ γαϊθθα 
γ 115 ἕου ὑπ βροῖβε "εβίάα πϑὺ, ἀπά ποὺ ἠδαή. 
ὙΠ θη ἴο ἔῃ γ ἀοοΚβ᾽ 6 σομρᾶβ85 γῈ ὙΜΘΥΘ (ΟΠΠΘ, 1580 
ΤΠ ον εϑὺ 5η10 5᾽ἀοπίδη Ἰδπομ6α νγα ὑπ 6 
ὙΥ 1} [11] ἀυγὰν οἵ ἤν ἐπυναγβ ἃ Πα γόνου 5. 
Απᾷ 5 Υ ἴαϑκ ϑασοοεεαίπρ' [αϑ]ς ννὰβ ἄ0Π6 : 
Οπεα εὖ {ΠῸ τηϑϑῦ ΠΡ, ὁη6 τη οὖ Π 6 ΟΔΥ5 
Βοδαν ἴο μαηᾶ ; ὑπὸ ψ Ηϊῦα 54115 [Ὁ] θα ἰὰν ; 
Πιορρϑα νὰβ ἐπε τπᾶάον, Ἰαβ θα απΐο 115 "Δ Π65, 
Ἀπ άϑῦ οὐσγ [01], τη θη νναιοῃπρ 411, 1 ἔγονν, 
Βῃϊρτηαΐοβ οἵ Μεπείαυβ, Η 6] επμθ5 ἔΠ6Υ, 
ὕλας ἄονπ ὑπ οἰγαμαᾶ, ἴῃ σαν} οὗ βῃϊρνυεοκ 

οἶδα, 
δια] ναγὶ, γεῦ νγεαῦπευ- δαΐθπ ἴο θ6Πο]ά. 1646 
Απᾶ ββείπρ ὕΠπ|656 αὖ Βαμα, βρᾷῖκα Αὐγϑιιβ᾽ βεεά 
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προσεῖπε, δόλιον οἶκτον εἰς μέσον φέρων" 
ὦ τλήμονες, πῶς ἐκ τίνος νεώς ποτε 
πὰ ἢ θραύσαντες ἥκετε σκάφος ; 

᾿Ατρέως παῖδ᾽ ὀλόμενον συνθάπτετε, 
ὃν Τυνδαρὶς παῖς ἥδ᾽ ἀπόντα κενοταφεῖ; 
οἱ δ᾽ ἐκβαλόντες δάκρυα ποιητῷ τρόπῳ 
εἰς ναῦν ἐχώρουν Μενέλεῳ τερτδτίσ τσ 
φέροντες. ἡμῖν δ᾽ ἣν μὲν ἥδ᾽ ὑποψία 

1δ50 λόγος τ᾽ ἐν ἀλλήλοισι, τῶν ἐπεισβατῶν 

ὡς πλῆθος εἴη" διεσιωπτῶμεν δ᾽ ὅμως 
τοὺς σοὺς λόγους σῴζοντες" ἄρχειν γὰρ νεὼς 
ξένον κελεύσας πάντα συνέχεας τάδε. 
καὶ τἄλλα μὲν δὴ ῥᾳδίως εἴσω νεὼς 
ἐθέμεθα κουφίξοντα' ταύρειος δὲ ποὺς 
οὐκ ἤθελ’ ὀρθὸς σανίδα προσβῆναι κάτα, 
ἀλλ᾽ ἐξεβρυχᾶτ᾽ ὄμμ' ἀναστρέφων κύκλῳ, 
κυρτῶν τε νῶτα κεὶς κέρας παρεμβλέπων 
μὴ θυγγάνειν ἀ ἀπεῖργεν. ὁ δ᾽ “Ἑλένης πόσις 

1600 ἐκάλεσεν" ὦ πέρσαντες Ἰλίου πόλιν, 
οὐκ εἶ; ἀναρπάσαντες “Ῥλλήνων νόμῳ 
νεανίαις ὥμοισι ταύρειον δέμας 
εἰς πρῷραν ἐμβαλεῖτε (φάσγανόν θ᾽ ἅμα 
πρόχειρον ὦθει) σφάγια τῷ τεθνηκότι ; 
οἱ δ᾽ εἰς κέλευσμ᾽ ἐλθόντες ἐξανήρπασαν 
ταῦρον, φέροντες δ᾽ εἰσέθεντο σέλματα. 
μονάμπυκος δὲ Μενέλεως ψήχων δέρην 
μέτωπά φ' ἐξέπεισεν εἰσβῆναι δόρυ. 
τέλος δ᾽ ἐπειδὴ ναῦς τὰ πάντ᾽ ἐδέξατο, 

1570 πλήσασα κλιμακτῆρας εὐσφύρου ποδὸς 

“Ἑλένη καθέζετ᾽ ἐν μέσοις ἑδωλίοις 
ὅ τ᾽ οὐκέτ᾽ ὧν λόγοισι Μενέλεως πέλας" 
ἄλλοι δὲ τοίχους δεξιοὺς λαιούς τ᾽ ἴσοι 
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Μακίηρ ἃ ννΠ]ν δον οἵ μῦν ἐεϊμηεα : 
“Ἠδλρ]685, ἔγομν να ΑΟΠάδαμ θαν]ς, ἃ μουν, 
(ὐοπι6 γα ΤΌ πὰ πλακίηρ' Βῃ ΡΥ ΘΟ Κ οὐ ποὺ ἢ1]]}} 
γγου]α γα με ]ρ θγν Αὐγοιιβ᾽ ρου 96 501, 
Τὸ ψΠοπ γοὴ ΓΤ ΎΠα Δ. αθθὴ οἶνεβ ετηρὲν τομι} ἢ 
ΤΠ Θν, 5Βμβααϊηρ' ἔθαῦβ οἵ οσοπηξου ει εα σΥὶοῖ, 
ταν πῖρὴ {Π6 5}, ἀηα βᾶτε ὅπς οἴϊευϊηρβ 
ΕῸΣ Μεμεο]αιβ. Νὸονν υηϊβέσγιιϑ ἀυνοκα 
[ἡ 18, ἃΠ4 τυ η 1} ἼΠ 5. ἔῸ ἘΠ Δα 46 ΓΠγΟ Πρ; 1δῦ0 
ΟΥ̓ μαββθηῆροῦβ : γοὺ 511] τὰ Π6]α οἷν ρϑᾶσο, 
Ηδεάϊηρ' ἴῃ ν πνογάς, ἰοὺ ποι αἰ 9 Ὁ σαΐῃ 4}]} 
Ια δι αἴπρ ἐπαῦ ὅΠπ|6 ϑγ ΠΡ Υ οαρ δ[η τ15. 

Νονν ἃ}} {πὸ ν]Ἱοϊϊ 5 ΠΡ Εν ἴῃ ὑπ 5810 
γε εξ, πηγϑβίϊνα ἢ οὐΪν πα Ρ1}] βὑγαϊπθα 
ΒΔΟΙκ νυ , ΠΟΥ ὁὴ πε σάηρυναν νου] βεΐ ἔοοῦ, 
Βυῦ ὈΕΠ]Πονν αὶ 5}1}}], ἀπ, τ Πρ ἤδυοα ἐγ 65 τοιπηά, 
Αὐομίηρ 5 θά Κ, ἀπα αν! ] πη ἢ]. ΠΟΥ 5, 
γνοῦ]α Ἰεῦ ποπα ἴοιοῖ πη. Ππογραὶ ΗΠ εἰ θη 5 ον 
Οὐἱεά, ΚὙΥα ψηὸ ἸαἸὰ ὉΠ οἷν οὔ ΠΙσπη τναβΐθ, 1500 
(ὐοτη6, Ποῖϑὲ Ὁ] ἴῃ ἔοι οὐ οὐν τε εῖκ5 
Υοη Ρ1}}}}5. ἔγαιηθ. ΟἹ ὙΟῈ 5ΠΟῸ]6Υ5 5 Ὅπρ νἹΓἢ 

γοῦτἢ, 
Απά οαβῦ ἄοννη ἴῃ ὑπ ῥγον ᾿᾿---ἃ πα ψ Π} ὉΠ ννονα 
Ώ).τενν τεδαν ἢϊβ βϑιυνοσα- “ἃ νἱούϊτα ἴο ὑπὸ ἀθδα.᾿ 
ΤΊΉΘΥ οαπη6, ἃπα αὖ ἃ 5'ρμα] Ποϊβιθα ΠΡ 
ΤΙΘ Ὀ0}]1, ἀμ θᾶΐθ, δηα ᾿πϑαῦΐῃ ἔπθῸ [4] δος 

ἐΠγιϑῦ. 
Βυὺ Μεποΐδιβ βιστοκοα ἐπε νγαῦ-ϑίθθα᾽ 5 πο κ 
Απαᾶ [ογεεδα, ἀ πα 50 ρε πεν ἄγαν [Ὁ Ὡροαχά. 
Ὑ ΠΏ δη ποὺ ἐπε 5ἷρ πα σοξξαπ 411 πδὺ ἔπεϊ σοῦ, 
ΗεΙεη ΜΊ 5] 1πὰ ἔοοῦ ἐτοα {πΠῸ δά ἀ δι᾽ 5 τοις 5, 1670 
Ἀπα τηϊατηοβῦ οὗ ἐπε φυδυίεν- ἄθοῖκ 5αὉ ἄοννη, 
Απά πἰρ]ι Ποὺ Μεποῖδιβ, ἀ θα ἴῃ Πα ΠΊ6. 
ΤΠ ταβδῦ Δ]ο Πρ ὑΠ|6 5}}10᾿5 5146 ᾿ϑ Εν ἀπὰ σἱρηῦ 

᾽ 
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ἀνὴρ παρ᾽ ἄνδρ᾽ ἕζονθ᾽ ὑφ᾽ εἵμασι ξίφη 
λαθραῖ᾽ ἔχοντες, ῥόθιά τ᾽ ἐξεπίμπλατο 
βοῆς, κελευστοῦ φθέγμαθ᾽ ὡς ἠκούσαμεν. 
ἐπεὶ δὲ γαίας. ἦμεν. οὔτ᾽ ἄγαν πρόσω 
οὔτ᾽ ἐγγύς, οὕτως ἤρετ᾽ οἰάκων φύλαξ' 
ἔτ᾽, ὦ ξέν᾽, εἰς τὸ πρόσθεν, ἢ ἢ καλῶς ἔχει, 
πλεύσωμεν ; ; ἀρχαὶ γὰρ νεὼς μέλουσί σοι. 
ὁ δ᾽ εἶφ᾽" ἅλις μοι. δεξιᾷ δ᾽ ἑλὼν ξίφος 
εἰς πρῷραν εἷρπε, κἀπὶ ταυρείῳ σφαγῇ 
σταθεὶς νεκρῶν μὲν οὐδενὸς μνήμην ἔχων, 
τέμνων δὲ λαιμὸν ηὔχετ᾽" ὦ ναίων ἅλα 
πόντιε ἸΤόσειδον Νηρέως θ᾽ ἁγναὶ κόραι, 
σώσατέ μ᾽ ἐπ᾽ ἀκτὰς Ναυπλίας δάμαρτά τε 
ἄσυλον ἐκ γῆς. αἵματος δ᾽ ἀπορροαὶ 
ἐς οἷδμ᾽ ἐσηκόντιζον οὔριαι ξένῳ. 
καί τις τόδ᾽ εἶπτε' δόλιος ἡ ναυκληρία" 
τί νῦν πλέωμεν Ναυπλίαν ; κέλευε σύ, 
σὺ δὲ στρέφ᾽ οἴακ᾽. ἐκ δὲ ταυρείου φόνου 
᾿Ατρέως σταθεὶς παῖς ἀνεβόησε συμμάχους" 
τί μέλλετ᾽, ὦ γῆς “Ελλάδος λωτίσματα, 
σφάζειν, φονεύειν βαρβάρους, νεώς τ᾽ ἄπο 

ῥίπτειν ἐς οἶδμα; ναυβάταις δὲ τοῖσι σοῖς 
βοᾷ κελευστὴς τὴν ἐναντίαν ὄπα: 
οὐκ εἶ ὁ μέν τις λοῖσθον ἀ ἀρεῖται δόρυ, 
ὁ δὲ ζύγ᾽ ἄξας, ὁ δ᾽ ἀφελὼν σκαλμοῦ πλάτην, 
καθαιματώσει κρᾶτα πολεμίων ξένων; ̓ 
ὀρθοὶ δ᾽ ἀνῇξαν πάντες, οἱ μὲν ἐν χεροῖν 
κορμοὺς ἔχοντες ναυτικούς, οἱ δὲ ξίφη: 
φόνῳ δὲ ναῦς ἐρρεῖτο. παρωκέλευσμα δ᾽ ἣν 

,ὔ « , ἴον Ὧ Ἂς ΄ 

πρύμνηθεν ᾿Ἑλένης" ποῦ τὸ Τρωικὸν κλέος ; 

Δ ῬΆΪΘΥ : ἴοῦ Μϑδ. πάλιν πλέωμεν ἀξίαν ; Ῥαάπᾶπι πάλ. 
πλ. δεξιάν, 

όφο 
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ϑαῦ τῆλ ΕΥ̓͂ ΠηΔΠ, νΥἱὉΠἢ σνον 5. θη {πεῖν οἱοα κ5 
ΗΙΔάεη ; ἀμπα ον ὑΠ6 βυισροβ ΤῸ] 6 α ὑπ οπαπὺ 
ΟΥ̓ οαγβίηθη, 6 νὰ Πδασα ὑπὸ θοαΐβυν αἰ π᾽ 5 ποίρ. 
Βυὺῦ ψ θη ποτ ἰὰ Πα νγα γε Ὲ ποῦ ραβϑίηρ- Ἂν, 
ΝΟΥ Πρ, ἔππι5 ρα κὸ ὅπ νγ οι οἵ ὑΠ6 ΠΕ] : 
“5811 Οπνναγα 581} υνθ, οὐ ἀοῦἢ {15 βυῆσε, 
ϑέγδηρον ἢ--οΥ ἴο σοΙητηδ Πα {Π|Ὲ 5Π 10 ἰ5. {Π1π|6.᾿᾿ 
ΤΠδη 6, “ ΕΠΟΙΡῊ ΤῸΣ τὰ6.᾿ Νόον, βου ἴῃ Παπά, 
γον - να γα Π6 νγεηῦ, ἀπά βἰοοα ἴο 5]ὰν ὑπ Ρ1}]]. 
Βαυΐ οἵ πὸ ἀδδά πὰῃ 5ρᾶῖκα ΠῈ ΠΥ ψογσᾷ ; 
Βυΐ ραβ)6α {π6 ἐπγοαῦ, ἀπ ργανϑα- “0. 56 -ἀθ ον, 
Ροβείάοῃ, ἀπ γϑ, Νϑυειιβ᾽ ἀδαρηξουβ Ραγ6, 
Με ὑυϊηρ γε ἃπα γὴν νυνὶ ἴο Να ΠΡ] 1α᾽ 5. 5Π07 68, 
ϑαῖθ ἤτοσὰ. ὑπὶβ απ. ΓΠῈ θ]οοά-σι5}. ορυνροα 

ον ῃ--- 
Ἐαὶν οὐηθη ον {Π6 βὑγαηρου.--- [0 {Π6 56. 
ΤΠ πη οὐἹ6α οὁπ6, “ ᾿ΓῚΒ ἃ νογᾶρε οὗ ὑγδδομονυ ὑΠϊς ! 
ὙΠ εγείοσε το ΝΑῸ] ]ὰ 581] Ὁ Ὕαϊκα μου ΘοΙ Δ 6, 
ΗἸμαβιηδῃ !--- θουὺ 5610 δ Βαΐ, ονϑὺ ἔπε ἄεθλα Δ] 
Του οσίηρ, ἴο Π15 41Π165 οὐἱθα Αὐγοιιβ᾽ 50ὴ : 
“γΒογείογε ἀθ]αν, Ὁ ἤοννου οἵ Η6]]Δ5-]ὰηά, 
Ὸ ϑιηῖζο, ἴο δαν ὑπ6 4] 16Π8, ἃπΠ4 ἴο ἢ] 
Ιηἴο {πε 586ὲὰ ὃ Πδη ἴο ὑπ γ βα]]οΥ5 οὐἱθα 
{ΠΕ Ἰυοαϊβυναίη ονοσαρσαϊηβὺ Πῖπὴ 15 σοΟΙΙΠΔ 6 .--- 
“Ηο, οαἴο πΡ, δϑοηλο, ψνῃΠδῦ 5ΡΆΥ 584}}] "»ὲ ἴο Πιαπῇ, 
ϑοὴθ. γα. ἀΡ ὑπινναγῦβ, 5016. ϑῃηδίο ἔγοιη. {π᾿ ]6 

ὑΠ|6 ΟΔΥ, 
Απά ἀ65}} ννττἢ Ὀ]οοα πα ἃ] 1θ πη ἰοθ μηδ π᾿ 5 Πθδᾶς ! 
Ὁ 5ἴαγίεα 41}, {π656 ργυαβρίηρ ἴῃ ἐππεῖν παπᾶς 
ΓΗ ρΡυπηΐ- ̓ῬοΪε5 οἵ {Π6 53}}10, ἀπ {ῃο56 ποῖ σνογάβ ; 
Απᾶ Δ}} {πῸ 58Π10 τὰπ ]οοά. Πθη Ηδ]6 π᾿ 5 ον 
ἤδηρ ἔγοῦλ {116 βἴθγη- “ὙΠ Θγὸ 15 γοῦν Τ͵Ο)ὰη ἴλη ἢ 
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δείξατε πρὸς ἄνδρας βαρβάρους. σπουδῆς δ᾽ ὕπο 
ἔπιπτον, οἱ δ᾽ ὠρθοῦντο, τοὺς δὲ κειμένους 
νεκροὺς ἂν εἶδες. Μενέλεως δ᾽ ἔχων ὅπλα, 
ὅπη νοσοῖεν ξύμμαχοι κατασκοπῶν, 
ταύτῃ προσῆγε χειρὶ δεξιᾷ ξίφος, 
ὥστ᾽ ἐκκολυμβᾶν ναός" “ἦρήμωσε δὲ 
σῶν ναυβατῶν ἐρέτμ'. ἐπ᾽ οἰάκων δὲ βὰς 
ἄνακτ᾽ ἐς Ἑλλάδ᾽ εἶπτεν εὐθύνειν δόρυ. 
οἱ δ᾽ ἱστί᾽ ἦρον, οὔριαι δ᾽ ἧκον πνοαί, 
βεβᾶσι δ᾽ ἐκ γῆς" διαφυγὼν δ᾽ ἐγὼ φόνον 
καθῆκ᾽ ἐμαυτὸν εἰς ἅλ᾽ ἄγκυραν πάρα. 
ἤδη δὲ κάμνονθ᾽ ὁρμιὰν τείνων μέ τις 
ἀνείλετ᾽, εἰς δὲ γαῖαν ἐξέβησέ σοι 
τάδ᾽ ἀγγελοῦντα. σώφρονος δ᾽ ἀπιστίας 
οὐκ ἔστιν οὐδὲν χρησιμώτερον βροτοῖς. 

ΧΟΡΟΣ 

οὐκ ἄν ποτ᾽ ηὔχουν οὔτε σ᾽ οὔθ᾽ ἡμᾶς λαθεῖν 
Μενέλαον, ὦναξ, ὡς ἐλάνθανεν παρών. 

ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ 
ὧ γυναικείαις τέχναισιν αἱρεθεὶς ἐγὼ τάλας" 
ἐκπεφεύγασιν γάμοι με. κεὶ μὲν ἦν ἁλώσιμος 
ναῦς διώγμασιν, πονήσας. εἷλον ἂν τάχα ξένους: 
νῦν δὲ τὴν προδοῦσαν ἡ ἡμᾶς τισόμεσθα σύγγονον, 
ἥτις ἐν δόμοις ὁ ὁρῶσα Μενέλεων, οὐκ εἶπέ μοι. 
τοιγὰρ οὔποτ᾽ ἄλλον ἄνδρα ψεύσεται μαντεύ- 

μασιν. 

ΧΟΡΟΣ 
δ ᾿ ἴω Ν Ὸ» “ δ, ᾽ Ξ -“» 

οὗτος ὦ, ποῖ σὸν πόδ᾽ αἴρεις, δέσποτ᾽, εἰς ποῖον 
φόνον; 

ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ 
οἷπερ ἡ δίκη κελεύει μ᾽: ἀλλ᾽ ἀφίστασ᾽ ἐκποδών. 
6ο2 
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ὅΠονν ἰὉ ἀραϊηϑῦ ὑΠπ|ὸ Δ] 16 ὴ5 "᾿ς σου 5- συ ρἈ] πη, 
Μϑὴ {6]].---τῆθὴ βὑσιρο] θα τ}0,--8ομὴ6 παάςῦ ὑΠποῖ 56 6 ἢ 
Τά ἀθαα. Βιῦ Μεμποίδιβ 11 ἴῃ μηΔ]], 
Μαυκίηρ ΠΥ θ᾽ οὺ 15. ΠΕΡ 5 ν υῈ Παρ ΡυΘβ56α, 
“ΤΊ ΕΘ ὺ ἴῃ υἱοῦ Ππαμα ονϑὺ θογο ἢΪβ βυνουα, 
ΤΠαὺ ΠπΌμὰ ὑΠ16 510 νὰ αἰνοά, πα οὔ ἔπ γ 6 
Ης βυνερῦ ὑπὸ ἐπυναγῖβ : ἀπά, βἰναϊηρ το ὑπ 6 [16 ]η}, 1010 
Ηδε "ναάθ ἐπε πε] τηθιηδη οἴθον ἐπ 6 5}10 ἴον. ὕτθοοο, 
ΤΠ ον Ποϊβι θα 5411, ἐπ θγθ 65 ἔδνουγίηρ Ϊδνν : 
Αμπα ὕπδν ἃγ6 φΡΌπθ. [, ἤδοῖμηρ' [γῸπ ὑπ ἀ6Ὰ1}}, 
514 θγ ὑπὸ ἀπόθον ἄοννη ἴηἴο {16 568. 
Ἐνθη ἃ5 Τὴῦ βἔγεηρ ἢ [Ἀ1166, ὁπ6 οαϑὺ ἔου ἢ ἃ ΤῸΡ6, 
Αμπᾶ ἄτον πὸ ἃρολγα, 50 βεῦ τὴθ οα πε Ἰἰδη΄, 
Τὸ 1611 ἔπθα ὑπ|5. Νοιρῦ 15 οἵ τοῦθ ἀνὰ] 
ΕῸΣ που ἕα]9᾽ π θοαὶ πὰ υνΐῖβο τ σα Ὁ ΓἋ]} 1655. 

ΟΠΟΠῸΒ 
Κίηρ, 1 παᾶ ἀγθαμηθα ποὺ Μοπθίαιβ ΠΔα ᾿᾽βοαροα 
ΤῊν Κοη οὐ ταΐπο, ἤοσθ ἐυυ νη Π]ςΠΟ ΜΗ. 1090 

ΤΗΒΟΟΠΥΜΕΝΤΙΒ 
νγοα ἰβ τὴ, Ὀγ νν 1165 οἵ ννομὰῃ σοζοη θα, σὰ ρηῦ ἃ5 ἴῃ 

πα πεῖ! [Κεὴ νοῦ 
Τ,9, τὴν γᾶς παῖ ΗΘ τηὴθ ! [Ἐ πεῖν ΡΆ]ΠΠ6Ὺ τηϊρ ῦ 6 
Βγυ Ρυγβαθυβ, Ε Πα ἄοπὸ τηΐπο αἰτηοβῦ, Πδα Π6 Δ] 165 

οδαρ ὗ :-- [5ϑάποα νυ πρ Υ,--- 
Ναν, θαῦ ΠΟῸ ΠΡΟῸῚ τὴν ἔνα  γ)6 855. ΒΙβίου θὲ τὴν νεϑη- 

5156 ψν»η0 ἴῃ πὸ ραΐαςθ βᾶνν ΜίΘῃθίαιιβ, Θρᾷκα πὸ ννογὰ 
ἜΘ ΊΩΟ: [ΡΓΌΡΠ ον ! 

ΤΠ ΘΥΘίοσα πον Υ στηᾶπ ΠΟΥ α Γου 5.8}} 516 ὑγοῖκ ἢ 

σοῦ 
Μαρίου, νν ΠῚ τὸ ὑποῖι τπβῃϊηρ ἢ-- -ἴοὸ ψ]αῦ ἀδοα οὗ 
μὰ Υοῖ5. υνγαὶ]} ! 

ΤΠΕΟΟΙΥΜΕΝΟΒ 

Ἐνδη ν  Ππ ν 1πϑλῖςε Ὀ᾽ Δ 6 .}} [Ό]ΠΟνν :---οὐῸ55 ποῦ ὑπο 
τὴν ΡΠ! 

ό6ο3 
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ΧΟΡΟΣ 
᾽ ᾽ ᾿, ΄ “ ΄ Ν γ 

οὐκ ἀφήσομαι πέπλων σῶν' μεγάλα γὰρ σπεύδεις 
κακά. 

ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ 
“ »" "» 

ἀλλὰ δεσποτῶν κρατήσεις δοῦλος ὦν; 

ΧΟΡΟΣ 

φρονῶ γὰρ εὖ. 
ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ 

᾽ ᾽ ᾽ ΄ 

οὐκ ἔμοιγ᾽, εἰ μή μ᾽ ἐάσεις-- 

ΧΟΡΟΣ 
Ε] Ν 5 τὺ ἐξ 

οὐ μὲν οὖν σ᾽ ἐάσομεν. 
ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ 

σύγγονον κτανεῖν κακίστην--- 

ΧΟΡΟΣ 
᾽ ΄ ε ἷ“ 

εὐσεβεστάτην μὲν οὖν. 
ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ 

ἥ με προὔδωκεν--- 
ΧΟΡΟΣ 

καλήν γε προδοσίαν, δίκαια δρᾶν. 

ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ 
᾽ Ν , νὰν, “-“ 

τἀμὰ λέκτρ᾽ ἄλλῳ διδοῦσα--- 

ΧΟΡΟΣ 
τοῖς γε κυριωτέροις, 

ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ 
“- -“ 7ὔ 

κύριος δὲ τῶν ἐμῶν τίς ; 

ΧΟΡΟΣ 
ἃ »"- Ν ͵ 

ὃς ἔλαβεν πατρὸς πάρα. 

ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ 

ἀλλ᾽ ἔδωκεν ἡ τύχη μοι. 
ΧΟΡΟΣ 

Ν Ἂ ᾽ 

τὸ δὲ χρεὼν ἀφείλετο. 
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ΗΒΙῈΝ 

σηοπῦβ 
Νὰν, 1 1] ποῦ Ἰοοβα ἔπ ν νοβϑῦαγα : ὅποι αὐτὸ βεῦ οἢ 

ϑυίθνοιβ 5ἰη ! 
ΤΗΕΒΟΟΠΥΜΕΝυΒ 

ΤΠοιι, ἃ δ'ανθ, σοπέγοὶ ὑῃν πηαϑῖου ! 

σΗΟΘΗῦΒ 
Υ 68, τὴν οαγὺ ἰς υἱσηῦ Πού. 

ΤΗΒΟΟΙΥΜΕΝῸΒ 
Νοῖ ἴο τηδ- νατγά, [Ὁ ποι εὖ τη6-- 

σΗοΗῦΒ 
Νὰν, 1 ποοᾶς τπτιϑὺ πἰπά θυ ὑπ6ε ! 

ΤΗΕΟΟΙΎΥΜΕΝΒ 
ὙΠαΐ 1 5Π οι] τοῦ 518. τὴν ψ]οΚοα 5ἰϑῦου--- 

σΗΟΗῦΒ 
Νὰν, τηοϑῦ τὶ σῃΐθοιιβ 586! 

ΤΗΒΟΟΙΥΜΕΝῸΒ 
ὙΠῸ θεϊναν α π16,-- 

σΗΟΗῦ5 
Ἢ Ἰνεῦγαγαὶ ΠΟΠΟυΓΆΌ]ο, ἴῃ 1 ]σ θ᾽ οδιι56, 

ΤΗΕΟΟΙΎΜΕΝΒ 
ὥδνα τὰν ὑγῖ46 πηΐο ἃπούμου: 

ΘΗΟΗῦ5 
γε, ἴο εἴπη ννΠο56 τἱσῦ 1Ὁ νγα5;,-- 

ΤΗΕΒΟΟΙ ΜΕΝ 
ὙΥηο αὶ τἱρηῦ Οὐ ΕΥ̓ πεν ῬΟΞΒΘΒΒΙΟΠΒ ὃ 

σΗΟΘΗῦβ 
ἢ τϑοοϊνεα ποὺ ΤΠ ῸΠῚ ΠΟΥ 5ἰγ6, 

ΤΗΕΒΟΟΠΥΜΕΝΙΒ 
Εογΐαμθ σανα ΠΟΙ ΠΊ6. 

σπου 
Βιυΐ ἕαϊε ἀ14 ἔγνοια ἐπῖπε παπᾶ {πς οἱ γα ααῖγα, 

όος 
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ΠΛΌΝΗ 

ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ 
οὐ σὲ τἀμὰ χρὴ δικάζειν. 

ΧΟΡΟΣ 

ἤν γε βελτίω λέγω. 

ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ 
ἀρχόμεσθ᾽ ἄρ᾽, οὐ κρατοῦμεν. 

ΧΟΡΟΣ 

ὅσια δρᾶν, τὰ δ᾽ ἔκδικ᾽ οὔ. 

ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ 
κατθανεῖν ἐρᾶν ξοικας. 

ΧΟΡΟΣ 
- ΄ὔ Ν Ν 

κτεῖνε" σύγγονον δὲ σὴν 
᾽ “) « “ ε , » 2 ἀν 63 τ ᾿ 

1040 οὐ κτενεῖς ἡμῶν εκόντων, αλλ εμ" ὡς προ 

δεσποτῶν 
“ »" ΄ ᾿) , - 

τοῖσι γενναίοισι δούλοις εὐκλεέστατον θανεῖν. 

ΔΙΟΞΚΟΡΟῚ 
ἐπίσχες ὀργὰς αἷσιν οὐκ ὀρθῶς φέρει, 
Θεοκλύμενε, γαίας τῆσδ᾽ ἄναξ' δισσοὶ δέ σε 
Διόσκοροι καλοῦμεν, οὺὃς Λήδα ποτὲ 

ἔτικτεν “᾿λένην θ᾽, ἣ πέφευγε σοὺς δόμους" 

οὐ γὰρ πεπρωμένοισιν ὀργίζει γάμοις, 
οὐδ᾽ ἡ θεᾶς ΝΝηρῆδος ἔκγονος κόρη 
ἀδικεῖ σ᾽ ἀδελφὴ Θεονόη τὰ τῶν θεῶν 
τιμῶσα πατρός τ᾽ ἐνδίκους ἐπιστολάς. 

1060 εἰς μὲν γὰρ ἀεὶ τὸν παρόντα νῦν χρόνον 
κείνην κατοικεῖν σοῖσιν ἐν δόμοις ἐχρῆν" 
ἐπεὶ δὲ Τροίας ἐξανεστάθη βάθρα, 
καὶ τοῖς θεοῖς παρέσχε τοὔνομ᾽, οὐκέτι" 
ἐν τοῖσιν αὑτῆς δεῖ νιν ἐζξεῦχθαι γάμοις, 
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ΗΒ ΓῈΝ 

ΤΗΒΟΟΙΥΜΕΝΟΒ 

"ΤῚ5. ποῦ {πἰπὸ ἴο πᾶσα τὴν οδιιβ6 ! 

σΗΟΘΗῦΒ 
Ο νϑαὰ, 1 ρυπάθποο ργοιηρῦ τὴν ἔοηριι. 

ΤΗΕΟΟΙΥΜΕΝυΒ 
Βα) 6 οῦ ὑπ᾿ πὶ 1, ποῦ κίηο ! 

ΘΗΟΕῦΒ. 

Εὸν τἱρη θουβη 655, ἃπα ποῦ [Ὁ ὑνΥΌΠ σ. 

ΤΗΒΟΟΠΥΜΕΝΒ 

[αΐπ Ποῖ αὐ ἴο αἴ6, γηθυίηκ5 ! 

ΟΣ τς 

ΑἸ 518Υ. τὴ8: θαῦ {ΠΥ 5ἰϑἔθι πθ᾽ δὲ 
5] που ΚΙ], ἢ ΤΥ οοηβεῦ! 51ΔΥ γιοὶ! Εον 1040 

ΠΟΡ]6 5]1ἀν 85 ὑπαῦ ἀγα. [ο]Ἱουίοιβ ραϑὺ σομηραγο. 
θαι, ἕο 5ῃ 16] ἃ πεῖν Ἰουάβ, {πῸ6 ἀοοη οἵ ἄθαῦ 15 

116 ὙΝΥΙΝ- ΒΗΈΕΤΗΒΕΝ ΔΡΡΘΑΥ ἴηι αἷν αὔουθ {}6 δίασο. 

ΤῊΝ ὙΥΥΓΝ- ΒΗ ΤΉ ΠΕΝ 

Πούναίη ὑπ ν ννγαῦῃ νου θυ ποι ἀν {ΟΊ ΕΒ ΠΡ ΡΙ, 
Κπιρ οὗ {π|5 ΙΔπ4, ΤΠ ΘΟΟΙ γυπθιι5. ΤΠδὸ τγὸ ΠΆΠΙΘ, 
δ: ἐπέ Ὑντη- ες ἢ ψ Πομὰ [1,6 4ἃ ]»αγ6 
ΕΠ ΟΙθη οἵ γόοῦθ, ν πὸ πονν παῖ} Πδα ὑΠ|π6 Π]]5. 
ΤΊΠοα αὐῷ πυτοῦ ἢ ἴον ΒΡ ι54}5 ἀθβυϊποα ποῦ ἔου ὑποὸ : 
Νοὺ ἀοὐν ἐπε Ν᾿ νυ οΙ᾽ 5 ἀδαρη ον ἀο πθ 6 ψτοηρ, 
ὙΠεοποῦ ἔπ ν 5ἰβῖθυ, Γανυθ ποίη, 

ΤΠΗῈ Οοαθ᾽ ψ 1] ἀπά Ποὺ ΚΑΌ ΠΟΥ 5 1πδὺ ΘΠ οίβ. 
ΕῸν {Π|5 ννὰβ ἴαΐθ, ἐΠπαῦ ἴο {118 ργυθδθηῦ 511} 1000 
ὙΠ Πΐη ὑπ ν τπδηβίομβ ΗΘ] θη 5Π οι] 166 : 
Βυῖ. πον ὑπαῦ τον 5 Τοπαπααἰίοηβ τὸ ἀοβἐγογοί, 
Απά ἴο {πὸ (οαβ 5 παῖῃ Ἰεηῦ ΠΘῚ Πα Π16, ΠῸ ΤΟ]. 
5116 ἴαυγθο5 ποτα. Τῇς οἱ θομπα οἸαίπη θα Ποὺ ; 
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ΒΛΈΝΗ 

ἐλθεῖν τ᾽ ἐς οἴκους καὶ συνοικῆσαι πόσει. 
ἀλλ᾽ ἴσχε μὲν σῆς συγγόνου μέλαν ξίφος, 
νόμιζε δ᾽ αὐτὴν σωφρόνως πράσσειν τάδε. 
πάλαι δ᾽ ἀδελφὴν κἂν πρὶν ἐξεσώσαμεν, 
ἐπείπερ ἡμᾶς Ζεὺς ἐποίησεν θεούς" 

1660 ἀλλ᾽ ἥσσον᾽ ἣμεν τοῦ πεπρωμένου θ᾽ ἅμα 
καὶ τῶν θεῶν, οἷς ταῦτ᾽ ἔδοξεν ὧδ᾽ ἔχειν. 
σοὶ μὲν τάδ᾽ αὐδῶ, συγγόνῳ δ᾽ ἐμῇ λέγω" 
πλεῖ ξὺν πόσει σῴῷ' πνεῦμα δ᾽ ἕξετ᾽ οὔριον" 
σωτῆρε δ᾽ ἡμεῖς σὼ κασιγνήτω διπλὼ 
πόντον παριππεύοντε πέμψομεν πάτραν. 
ὅταν δὲ κάμψῃς καὶ τελευτήσῃς βίον, 
θεὸς κεκλήσει καὶ Διοσκόρων μέτα 
σπονδῶν μεθέξεις ξένιά τι ἀνθρώπων πάρα 
ἕξεις μεθ᾽ ἡμῶν' Ζεὺς γὰρ ὧδε βούλεται. 

1670 οὗ δ᾽ ὥρισέν σε πρῶτα Μαιάδος τόκος 
Σπάρτης, ἀπάρας τῶν κατ᾽ οὐρανὸν δόμων 
κλέψας δέμας σόν, μὴ ἸΠάρις γήμειέ σε, 
φρουρὸν παρ᾽ ̓ Ακτῇ τεταμένην νῆσον λέγω, 
“Βλένη τὸ λοιπὸν ἐν βροτοῖς κεκλήσεται, 

ἐπεὶ κλοπὰς σὰς ἐκ δόμων ἐδέξατο. 
καὶ τῷ πλανήτῃ Μενέλεῳ θεῶν πάρα 
μακάρων κατοικεῖν νῆσόν ἐστι μόρσιμον' 
τοὺς εὐγενεῖς γὰρ οὐ στυγοῦσι δαίμονες, 
τῶν δ᾽ ἀναριθμήτων μᾶλλόν εἰσιν οἱ πόνοι. 

ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ 
1080 ὧ παῖδε Λήδας καὶ Διός, τὰ “μὲν πάρος 

νείκη μεθήσω σφῶν κασιγνήτης πέρι 
ἐγὼ δ᾽ ἀδελφὴν. οὐκέτ᾽ ἂν κτάνοιμ᾽ ἐμήν. 
κείνη δ᾽ ἴτω πρὸς οἶκον, εἰ θεοῖς δοκεῖ. 
ἴστον δ᾽ ἀρίστης σωφρονεστάτης θ᾽ ἅμα 
γεγῶτ᾽ ἀδελφῆς ὁμογενοῦς ἀφ᾽ αἵματος. 
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ΠΕΙΕΝ 

5Π6 ταπϑὺ νη οπ6, Δπα νυ ΠῚ ἔσαα ἰογὰ ἄννε]]. 
ΗΟ] ἔγουη ὑΠπ ὴ}] βἰβέθυ θὰ κ την ππαυθγοιβ ϑυνογὰ : 
Βε ϑσθ, πϑυθῖη 586 ἀθα] θοῦ ρυπ θην. 
Ουὐἷ 5ἰβϑίθυ παᾶ νὰ γθβοιθα Ἰοπρ οΥδ ἐΠ 15, 
ϑδείηρ ἐπαὺ Ζδιι5 Πα ἢ τηδα 6 τι5 τὸ θὲ Οοάᾶβ, 
Βαυΐξ 4}1 ἴοο νυϑὰὶς νΕ 6 γα ἴο οορα νυ ττἢ ἕαΐο, 1000 
Απᾶ ντἢ {πὸ οας, πὸ ψνΠ]6α 1 50 ἴο "6. 
ΤῊϊς το ἐπθε :---ἴο τὴν βἰβίδυ ποὺν 1 ϑρθδκ: 
541] νυ ὑπ γ Ἰογα ὁα : γα 5Π.4}} πᾶν ἔα υνἱπαᾶς ; 
Απά, ἴον τὴν ουλγϊαη5, να ἔπ ν Ὀγοῦῃσθι ὑνναΐῃ 
ΕἸαϊηρ {Π6 56 ψν}}} Ὀυὶπρ ὑπ66 ἴο ἐπ ν Ἰαπά. 
Αμᾶ ψπθπ ποι πα γοδοπθα ὑπΠῸ σόα], πε Ἂμ 

οὔ 11ἴε, 
ΤΠοὺ 5841} θὲ παῖε ἃ (οαα655, νὴ Ζειιθ᾽ 5015 
5Π4}Ὁ 5πᾶγ6 οδ]αἰοηβ, ἀπ 6 ἔγοσ πη γδοοῖνε 
Οοοῖ- οὐ 5 ν ὉΠ τι : 15 15 Π6 νν}}} οὗ Ζδας. 
Ὑνμ το ἢυβὲ, ἔγοὴ ὅραγξα νναΐξθα, ἔποιῖι τνναϑῦ ἸΙοα σα 1670 
Οὐ Μαϊδ᾽ 5 βοῃ,--τσμαῦ τα το Πδάνθη ἢ6 βἰοορεά, 
Απα 5ἴο!α ἐμ γ ἔουῃη, ἐἰναῦ Ῥαγβ ταῦ ποὺ τνϑα {Π| 6 6,--- 
ΤΠΘ ςοπεϊπο] 516 ὑπαὶ ἤδη]ο5 πὸ Ατεῖς οοαϑὶ 
50.4}} θῈ Πεποοίου: ἢ οὐ τπθ παιηθα ἠοίοηπα, 
5ῖηοε Ὁ γεοοῖνϑα ὑπεὸ ἴοι ἤτοι Ἂπϊπ6. Πογη6. 
ΤῸ νναηάογον ΝΜ οποίαις Ηξανθη᾿ 5 ΠΟ0Π 
ΔΡροϊηὺϑβ ἴον. ποπῖθ ἰπὸ 15]. πα οὗ {Π| Β] 6βϑὺ: 
Βὸν ἔπε οα5 παῖε ποῦ θυ πο ]γ-δαυξθα θη, 
ὙΠΟΙΡῊ τηογα παν ἁΒΠοῦ ὑπθπλ ὑΠπὰπη {Π6 ΘΟΙΠΠΟΠ 

ὑΠγοπρ. 

ΤΗΕΒΟΟΙΥΜΕΝΌΒ 
Ο 8οῃ5 οἵ ζει ἀῃὰ [,6άδ, } ἔΟΓΡῸ 1080 
Μῦν οὐϑῦν Π116 απαΥγ6] ἴον νου βἰβῦθυ 5. βαΐζο, 
ΝΟΥ ὑπῖπκ ἴο 5] γν Τὴν 5ἰϑύθυ Δ ΠΥ ΠΟΥ. 
εὐ ΗεἸςθῃ, 1 τὸ ρΊθαθα {πὸ αοα5, Βρεθα Πομπηδ. 
Κπον νὰ νου β ῖν 65 ὑπε Ὀγεῦ σοι ν᾽ ὁπ Ὀ]οοα 
Οὗ ποθ]εϑὺ οἰϑίθυ ἀπά τηοϑὺ νἱγζαοι. 

όο9 
ΥΟΙ, 1. πη 
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δτῶ 

ΕΛΕΝΗ 

ν Ψ ΑΝ. 3 ο “ » 3 ιἀ καὶ χαίρεθ᾽ “Εἰχένης εἵνεκ᾽ εὐγενεστάτης 
γνώμης, ὃ πολλαῖς ἐν γυναιξὶν οὐκ ἔνι. 

ΧΟΡΟΣ 
“- " 

πολλαὶ μορφαὶ τῶν δαιμονίων, " 
πολλὰ δ᾽ ἀέλπτως κραίνουσι θεοί" 

Ν Ν 7 ᾿] ΕῚ Σ , 

καὶ τὰ δοκηθέντ᾽ οὐκ ἐτελέσθη, 
“ ἌΡ ᾽ν ᾿ς , κὶ ’ 

τῶν δ᾽ ἀδοκήτων πόρον εὗρε θεός. 
᾿] “ 

τοιόνδ᾽ ἀπέβη τόδε πρᾶγμα. 



ΗΒΓΕΝ 

ΑἸΙ 41]  ἔου. Η 6] 6 π᾿ 5. Πο0}]6 βρίυῖτ᾽ 5 βαϊζο.-.-- 
Ὑ ΒΊΟΝ ἐππρ' 15 ποῖ ἴῃ τπλην ἸνΟΡ6η Γοπηᾷ ! 

ΘΠΗΟΗΒ 

Ο {πὲ ψοὺκβ οὔ ἐπε (Οοα5---ἶπ τηδη]ο] α νῖβε ὑπο ν 
γΘν 68] ἐποιη: [ΡΠ μλοηῦ Ὀυίην, 

Μη] ἐπίησς ἀπῃοροα-ἴον ἔῃ. Οοαβ. ἴο δοοοηι- 
Απά {πε ἐδεΐηρϑβ ἐμαῦ νγε Ἰοοκεα ἔοσ, ἔπε (οάς ἀεῖρῃ 1690 

ποῦ ἴο {164} ὑπ 6 τὰ ; [1564] {ΠΕ η]. 
Απᾶ {πὸ ρδίῃς ππα᾽βοουπμεα οὔ οὐὐ᾽ οναβ, ὑπ οας 

80 {ε]1 ὑΠϊς τηαυν]]οιβ ὉΠ ηρ. 

[Εχϑιί ΟΜ ΝΈΒ. 

ἘΝῺ ΟΕ ΡνΟΙ. 



ῬΕΙΝΤΕΡ ΙΝ ΟαΟΙΙΕΑΥΤ ΒΚΕΙ͂ΤΑΙΝ ΒΥ 

ΒΙΓΗΑΝῸ μὰν ᾧἃ 50Ν5, ΠΙΜΙΤΕΡ, 

Βύνοανυ, β5ύξεξοικ. 
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